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Abstract 

 

IT-project has grown rapidly over the last decade, many success factors have 

been identified. A lot of research has been made over the years, more and 

more continue focusing on the work processes for the IT-project but over the 

years the research for human success factors have decreased. Even though 

that scientist have identified that the human success factors is one of the 

biggest success factors for the IT-project, we noticed that corporations do 

not take this success factor notably.   

 

Our starting point for this research study has been the theoretical 

researched data which we have gathered through databases, internet and 

library books. We noticed quickly that answering our research question was 

not obtainable through the theoretical data that was gathered so a 

conclusion was made. We had to go out in the field so that we could 

answer our research question.  

 

This research goes through the human success factors and searches how 

they can be handled so that the outcome of the IT-project’s success rate 

increases. The result of this paper is to enlighten how much the human 

success factor actually has an impact on the total IT-project. 
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Sammanfattning 

 

IT - projekt har ökat kraftigt under det senaste decenniet, många 

framgångsfaktorer har då identifierats. Mycket forskning har gjorts under åren 

men fokus har då varit på arbetsprocesser inom IT-projekt. Under årens lopp 

har forskning inom de mänskliga framgångsfaktorerna inte varit lika attraktiv. 

Trots att forskare har identifierat att de mänskliga framgångsfaktorerna är en 

av de största framgångsfaktorerna för lyckade IT-projekt, vi har under en 

teoretisk undersökning märkt att företag inte prioriterar den mänskliga 

framgångsfaktorn. 

 

Vår utgångspunkt för studien har varit den teoretiska undersökningen för 

uppgiften, vi har samlat in material via databaser, Internet och 

biblioteksböcker. Undersökningen av teorin visade snabbt att vi inte kunde 

besvara vår forskningsfråga. Vi var därför tvungna att ge oss ut på fältet för 

att kunna besvara vår forskningsfråga. 

 

Denna forskning går igenom vad mänskliga framgångsfaktorer är och hur det 

kan hanteras så att det slutliga resultatet av IT-projektet ger en ökad chans 

till att IT-projektet lyckas. Resultatet av denna uppsats är att belysa hur 

mycket den mänskliga framgångsfaktorn faktiskt kan påverka resultatet av ett 

IT - projekt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nyckelord: IT-projekt, Framgångsfaktorer, mänskliga faktorer 



 

 

Innehållsförteckning 
 

1 Inledning ................................................................................ - 8 - 
 

1.1 Introduktion  .......................................................................... - 9 - 
 

1.2 Bakgrund ............................................................................. - 12 - 
 

1.3 Tidigare forskning ............................................................... - 13 - 
 

1.4 Problemområde ................................................................... - 14 - 
 

1.5 Problemdiskussion ............................................................. - 14 - 
 

1.6 Frågeställning ..................................................................... - 14 - 
 

1.7 Syfte ..................................................................................... - 15 - 
 

1.8 Avgränsning  ....................................................................... - 15 - 
 

1.9 Målgrupp  ............................................................................. - 15 - 
 

2 Metod ................................................................................... - 16 - 
 

2.1 Kunskapskaraktär ............................................................... - 16 - 
 

2.2 Det vetenskapliga synsättet ............................................... - 16 - 
 

2.3 Forskningsstrategi .............................................................. - 17 - 
 

2.4 Forskningsansats ............................................................... - 18 - 
 

2.5 Insamlingsmetod ................................................................ - 19 - 
 

2.5.1 Teoretisk referensram  ....................................................... - 19 - 
 

2.5.1.1 Primärdata ...................................................................... - 19 - 
 

2.5.1.2 Sekundärdata .................................................................. - 20 - 
 

2.5.2 Urval av intervjupersoner ................................................... - 20 - 
 

2.5.3 Beskrivning av intervjugenomförande ................................. - 20 - 
 

2.6 Analysmetod ....................................................................... - 21 - 



 

 

 

2.7 Utvärderingsmetod ............................................................. - 21 - 
 

2.7.1 Tillförlitlighet  ...................................................................... - 19 - 
 

2.7.2 Pålitlighet & Trovärdighet  .................................................. - 19 - 
 

2.7.3 Konfirmering/bekräftelse  ................................................... - 19 - 
 

2.8 Sammanfattning av metod ................................................. - 21 - 
 

3 Teori ..................................................................................... - 25 - 
 

3.1 Vad är IT inom verksamheten….…………………………….- 25 - 
 

3.2 Framväxten av IT-projekt .................................................... - 27 - 
 

3.2.1 Skillnad mellan IT-projekt och andra projekt ................. - 30 - 
 

3.3 Lyckat projekt ...................................................................... - 27 - 
 

3.4 Faktorer inom IT-projekt  .................................................... - 27 - 
 

3.5 Faktorer som påverkar projektets framgång  ................... - 27 - 
 

3.5.1 Projekt relaterade framgångsfaktorer ............................ - 30 - 
 

3.5.2 Projektlednings framgångsfaktorer ................................ - 30 - 
 

3.5.3 Mänskliga framgångsfaktorer ......................................... - 30 - 
 

4 Resultat av empirin ............................................................. - 35 - 
 

4.1 Introduktion ......................................................................... - 35 - 
 

4.2 Kundens roll ........................................................................ - 36 - 
 

4.3 Resurshantering/planering................................................. - 38 - 
 

4.4 Projektledarens IT-kunskaper ............................................ - 39 - 
 

4.5 Projektledarens förmågor .................................................. - 39 - 
 

4.6 Arbetsrelationer & kommunikation .................................... - 40 - 
 

5 Analys och resultat ............................................................. - 42 - 



 

 

 

5.1 Upplägget av analysen ....................................................... - 42 - 
 

5.2 Vad innebär lyckade respektive misslyckade projekt ...... - 42 - 
 

5.3 Vad är en framgångsfaktor & vilka är framgångsfaktorerna - 43 
- 

 

5.4 Vad karaktäriserar lyckade IT-projekt och hur stödjer IT 
verksamheten ............................................................................... - 45 - 

 

5.4 Analys av resultat  .............................................................. - 45 - 
 

6 Slutsats och diskussion ..................................................... - 48 - 
 

6.1 Vad innebär lyckade respektive misslyckade projekt  ..... - 48 - 
 

6.2 Vilka är framgångsfaktorerna ............................................. - 48 - 
 

6.3 Vad karaktäriserar lyckade IT-projekt ................................ - 50 - 
 

6.4 Forskningsfråga: Hur kan den mänskliga framgångsfaktorn 
framhävas på ett framgångsrikt sätt för att öka sannolikheten till 
ett lyckat IT-projekt? .................................................................... - 50 - 

 

6.5 Diskussion  .......................................................................... - 55 - 
 

6.6 Metodreflektion  .................................................................. - 56 - 
 

6.7 Referens reflektion  ............................................................ - 56 - 
 

6.8 Idéer till fortsatt forskning  ................................................. - 56 - 
 

6.9 Slutord  ................................................................................ - 56 - 
 

7 Referenser ........................................................................... - 57 - 
 

Bilaga 1 ...................................................................................... - 62 - 
 

INTERVJUFRÅGOR: ..................................................................... - 62 - 
 



 

- 8 - 

 

1 Inledning 

 
I denna inledande del går vi igenom vad ett IT-projekt innebär, vi går även 
igenom problemområdet samt problemdiskussionen som leder oss fram till 
vår frågeställning. Denna del innehåller även syfte, avgränsning och 
målgruppen för studien. 
 

 

1.1 Introduktion 
 

Verksamheter och organisationer arbetar allt mer med att effektivisera sina 

processer vilket gör att de blir mer automatiserade och datoriserade. Detta 

leder fram till att företag blir allt mer beroende av deras IT-system. Stora 

summor läggs årligen på IT-projekt vars syfte är att utveckla, förbättra och 

underhålla dessa IT -system. Utvecklingen av IT-system bedrivs oftast i projekt 

form vilket har inneburit att antalet IT-projekt har blivit allt fler inom 

organisationer och allt fler organisationer blir beroende av att IT-projekten 

ska bli lyckade. 
 
 

Organisation vill att fler IT-projekt ska uppnå operativ excellens och få bättre 

tillväxt. Att uppnå bättre framgång i ett IT -projekt har blivit allt viktigare i 

samband med marknadens globala tävling och den minskade marknaden. 

Bland flera forskare har förbättringar i IT-projekt alltid legat inom 

organisationens kärna vilket av många anses vara individen som ingår i IT-

projekten. Tidigare forskning inom IT-projektens framgång har identifierat vissa 

faktorer som bygger på allmän basis med andra branscher tillsammans. 

(Cooke-Davies 2002, Muller 2003, Fortune & White 2002, Hyväri 2006). 
 
 

Tidigare undersökningar har inte lagt ner mycket tid på att identifiera 

mänskliga faktorer inom IT -projekt. Utan mer generella basis låg på att 

identifiera de verktyg och tekniker som används inom organisationer. De 

spenderar och förlorar mång-miljoner på IT-projekt och ration för att 

misslyckade IT-projekt fortsätter att öka. Förmågan att ha ett framgångsrikt 

IT-projekt ökar och lika så att kunna hantera ett IT-projekt på ett 

framgångsrikt sätt. Mycket forskning har lagts ner på att undersöka verktyg 

inom organisationer som människor använder för att kunna etablera en 

stadigare utvecklingsprocess eller underhållningsprocess men trots detta visar 

Standish Group i deras CHAOS rapport att andelen IT-projekt överskrider tid 

och budget eller uppfyller inte de grundläggande systemkrav som 

användaren har ställt. 
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Fast än mycket tid har lagts på att undersöka verktyg, ramverk och att 

utveckla standarder är det få forskare som har gått in på djupet och kollat 

på den mänskliga faktorn vid IT-projekt. Trots stora arbeten inom detta 

område har inga bestämda faktorer tagits fram eller enats om. En anledning 

kan vara att det beror på den organisatoriska och kulturella skillnaden i 

världen. 

1.2 Bakgrund 

 

I dagsläget är projekt den vanligaste typen av arbetssätt som verksamheter 

väljer att använda när de ska strukturera sina projektmedlemmar för att lösa 

en specifik uppgift som har en given tidsram och budget. Projekten bedrivs 

oftast med ett klart mål som i många fall kan vara att leverera en specifik 

produkt eller tjänst åt någon ny eller befintlig kund (Manning, 2010). Ett 

projekt ses idag som en symbol för förändring eller en viss handling som 

skall ske. Det finns därför idag enormt många projekt som bedrivs årligen, 

detta för att belysa företagens ständiga arbete med förändringar och 

förändringsfrågor (Manning, 2010). Ett IT-projekt är en uppdelning av 

processer som företag hela tiden försöker identifiera och förbättra för att på 

ett strukturerat sätt kunna komma i mål med sin produkt eller tjänst som de 

vill leverera till sina kunder (Blomquist & Packendorff, 1998). Projekt kan 

variera kraftigt till storlek och karaktär, de kan vara allt från att det enbart 

är en person som jobbar på ett projekt i tre veckor, till att projektet 

innefattar tusentals personer som arbetar under flera år eller att projektet i 

vissa fall även är färdig paketerade Commercial-Off-the-Shelf (COTS) system 

som kunden kan köpa direkt (Antvik & Sjöholm, 2005). Oberoende av 

projektets omfattning krävs det planering, rutiner, tidsplanering, resurser, 

kunskap och förståelse för att tillgodose kundens önskemål och på så sätt 

kunna driva projektet i mål (Antvik & Sjöholm, 2005). 
 
 

Projekt har nästan alltid funnits i samhället, ett extremt vanligt exempel är 

byggnaden av Göta kanal (Manning, 2010). Trots att detta är ett svenskt 

projekt, använder de sig av modeller samt metoder för både planering och 

styrning av projekt som har sin grund i det gigantiska amerikanska 

försvarsprojektet som är känt som Manhattan-projektet (Manning, 2010). 

Manhattan-projektet som skapade den första atom bomben omsatte ungefär 

2 miljarder dollar och sysselsatte cirka 120 000 personer, detta medförde att 

projektet var enormt tidskritiskt vilket krävde att många uppgifter skulle 

utföras parallellt (Manning, 2010). Ett IT-projekt täcker hela processen från 

dess början i form av en idé tills projektet är i mål och förhoppningsvis 

uppfyller de gemensamma krav som fanns på projektet vid själva uppstarten 

(Blomquist & Packendorff, 1998). 
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Den ökade konkurrensen sätter press på de flesta verksamheter, de måste 

ständigt effektivisera sina processer och hänga med på marknaden för att 

inte hamna efter konkurrenterna (Blomquist & Packendorff, 1998). I dagens 

samhälle är det väldigt svårt att hitta ett företag som är helt oberoende av 

IT-tjänster eller någon form av teknisk lösning. Skulle en sökning inledas för 

att hitta företag som inte har behovet av IT-tjänster eller tekniska lösningar 

skulle detta arbetet vara enormt tidskrävande och frågan är om det ens 

hade kommit i mål (Blomquist & Packendorff, 1998). Kollar vi djupare i hur 

företag bedriver sin verksamhet är det oftast en eller flera fysiska personer 

som måste driva företaget framåt, detta gör att företag som inte drivs av 

människor inte existerar (Blomquist & Packendorff, 1998). 
 
 

Starka företag har skapat arbetsrutiner och de försöker ständigt förbättra 

dessa för att klara av de projekt som kan bli väldigt komplexa och svåra. 

Trots detta är det inte ovanligt att även dessa företag misslyckas med sina 

projekt (Antvik & Sjöholm, 2005). Hur framgångsrikt ett företag leder sina 

projekt har idag en direkt påverkan på företaget ekonomiska resultat. Skulle 

projektet dra ut på tiden blir konsekvensen av detta att kostnaderna ökar 

och det gör att de går över den tänkta budgeten som företaget har 

budgeterat för (ibid.). Trots den ekonomiska påverkan och de hårda krav som 

ställs på IT-projekt, väljer företag allt mer att arbeta i projektform vad gäller 

just IT-projekt (Blomquist & Packendorff, 1998). 

 

Intresset för IT-projekt har ökat, fler forskningar görs inom området eftersom 

det idag finns en allt större strävan efter att IT-projekten ska lyckas så att 

verksamheter skall kunna säkerställa en bättre slutprodukt till kunden (Muller 

& Jugdev, 2012). Det som påverkar graden av hur lyckat ett IT-projekt blir är 

många faktorer (Muller & Jugdev, 2012). Ökningen av IT-projekt har gjort att 

verksamheter har fått en bättre struktur på arbetet, trots detta är ökningen 

så stor att minst hälften av alla IT-projekt misslyckas (Antvik & Sjöholm, 

2005). 
 
 

I samband med hur utvecklingen av IT-projekt har skett över tiden brukar det 

ofta talas om framgångsfaktorer (Walker & Vines, 2000). Framgångsfaktorer 

brukar ofta ses som en uppdelning av många olika faktorer som påverkar 

projektets slutresultat (Walker & Vines, 2000). De mest omtalade 

framgångsfaktorer som brukar hanteras och diskuteras är framgångsfaktorer 

som påverkar projektets framgång och dessa är projekt relaterade 

framgångsfaktorer (Walker & Vines, 2000). 
 

Synen på utfallet av ett projekt styrs av flera faktorer och aspekter vilka även 

har påverkan på om projektet ses som ett misslyckat eller lyckat projekt (Lim 

& Mohamed, 1999). Det som styr synsättet är ur vilket perspektiv som 
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projektet bedöms samt vilka krav som finns på projektet (Lim & Mohamed, 

1999). Projektet kan ses som framgångsrikt om de uppfyller samtliga kriterier 

som finns på projektet så som att tidsplanen hålls, resurser finns, den 

förväntade kvalitén levereras och säkerheten har prioriterats (Lim & 

Mohamed, 1999). 
 

Det kan däremot vara väldigt diffust hur ett projekt kan ses som 

framgångsrikt eftersom de framgångsfaktorer kan tydas på olika sätt av olika 

intressenter som är involverade. Intressenter är de som på något sätt är 

delaktiga eller påverkas av projektet (Belassi & Tuke, 1996). Ett projekt, där 

kunden är nöjd med slutprodukten kan anses vara framgångsrikt, men för 

projektmedlemmarna kan det innebära ett misslyckande om det inte uppfyller 

deras krav för produkten som levereras av IT-projektet (Belassi & Tuke, 

1996). 

1.3 Tidigare forskning 

 

Det finns många undersökningar som gjorts på just framgångsfaktorer inom 

misslyckade och lyckade IT-projekt, samt hur dessa faktorer påverkar 

projektet (Belout, 1998). Tidigare forskning påvisar enligt Belout (1998) att få 

studier finns vad gäller den mänskliga framgångsfaktorn samt att den 

mänskliga framgångsfaktorn har fått väldigt lite uppmärksamhet då den inte 

setts som en faktor som ger stor påverkan på utfallet av ett IT-projekt 

(Belout, 1998). Forskare Pinto och Prescott har år 1998 gjort en studie som 

visar att den mänskliga framgångsfaktorn är en av de viktigaste och kanske 

största faktorn som kan påverka ett IT-projekt (Belout, 1998). Dock har detta 

påverkat flera forskare negativt vilket lett till att det inte riktigt trott att det 

endast är den mänskliga framgångsfaktorn som har påverkat utfallet av ett 

IT-projekt så mycket som de hävdar i sin forskning (Belout, 1998). 

 

Forskning har även påvisat att ett utbildat team i sin tur gör arbetet 

effektivare, bidrar till ett framgångsrikt och lyckat projekt (Baker et al 1988; 

Kerzner 1979; Thamhain 1991). Hubbard (1990) understryker även att den 

största anledningen till att ett IT-projekt havererar är oftast pga. de 

sociologiska aspekterna, det vill säga att det inkluderar ett okvalificerat team 

och oerfaren ledning (Hubbard, 1990). Detta ger upphov till vår frågeställning 

där vi vill kolla på hur den mänskliga framgångsfaktorns påverkan resultatet 

av ett IT-projekt. 
 
Det finns forskare som har identifierat hur ett projekt skall inledas för att 

de ska få en bra start, det finns en lista på faktorer där bland annat skapa 

ett korrekt team, ge teamet vad de behöver för att utföra sitt arbete, sätt 

realistiska och objektiva förväntningar på samtliga är några av de punkter 

som tas upp (von Wurtemberg, Franke, Lagerström, Ericsson & Lilliesköld, 

2011). 
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Shenhar, Dvir, Levy och Maltz (2001) hävdar att när en projektledare och 

ett projekt team är involverade i projektets process, fokuserar de sällan på 

affärsaspekter som de tagit upp i deras artikel“ Project Success: A 

Multidimensional Strategic Concept”. Det vill säga att de flesta projekt är 

utformade med ett affärsperspektiv, där de har bättre resultat som 

målsättning men de vill även öka mer i tillväxt, vinst och få en bättre 

marknadsposition (Shenhar et al, 2001). 
 
Författarna påvisar också att människorna som är med i projektgruppen 

oftast är effektiva och gör endast “sitt jobb” för att få klart det så snabbt 

som möjligt (Shenhar et al, 2001). Detta resulterar i att det kan påverka att 

arbetet fullbordas effektivt då det inte slösar med resurser så som tid och 

pengar. Det kan även leda till negativt affärsresultat samt att projektet ger ett 

misslyckat utfall när det gäller olika perspektiv (Shenhar et al, 2001). 

1.4 Problemområde 

 

Inom projektledning finns en strävan mot ett lyckat projekt, det finns många 

faktorer som påverkar graden av ett lyckat projekt (Muller & Jugdev, 2012). 

Litteraturen inom projektledningen består av två delar av projektens 

framgång och projekt-framgångskriterier (ibid.). Projektets framgångsfaktorer 

är de artefakter inom ett projekt som påverkar sannolikheten att projektet 

avslutas med ett lyckat resultat (Muller & Jugdev, 2012). Projektets 

framgångskriterier är de variabler som används för att mäta framgången av 

projektet eller misslyckande (Muller & Jugdev, 2012). Statistik visar att 

projekt har fått allt fler metoder och tekniska hjälpmedel så som 

datorprogram för att underlätta, trots detta kvarstår problemet med 

misslyckade projekt (Frideland, 2011). Det finns klara undersökningar som 

visar att det uppstår stora problem vid reducering av projektens tid och 

kraven för komplexa system är höga. Detta kan leda till konsekvenser som 

att kvalitén försämras (Frideland, 2011). 

 
Behovet av att fler projekt ska lyckas har ökat allt mer, detta gör att företag 
och organisationer kommer allt mer i kontakt med framgångsfaktorerna som 

leder till lyckade projekt. Trots den ökade kontakten med 
framgångsfaktorerna stiger antalet misslyckade projekt markant (The Standish 
Group, 2010). Genom den studerade forskningen har de konstaterat att 
företag allt mer kommer i kontakt med framgångsfaktorerna, det finns 
många olika områden av framgångsfaktorer vilka är mänskliga 
framgångsfaktorer, projekt relaterade framgångsfaktorer, externa 
framgångsfaktorer, projektlednings framgångsfaktorer(Chan, Scott, & Chan, 
2004). Det finns väldigt mycket studier inom just framgångsfaktorer, men det 
är väldigt tunt med forskning vad gäller de mänskliga relaterade faktorer 
som kan påverka inom projekt (Chan, Scott, & Chan, 2004). 
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Även om mycket forskning har gjort på framgångsfaktorerna inom projekt så 

uppstår det misslyckade projekt, hur kommer det sig att enbart vissa lyckas 

och andra misslyckas trots att de finns väldigt många undersökningar? Kan 

det vara så att den mänskliga faktorn har ett större inflyttande än vad 

många forskare har bedömt det tidigare? Många forskare tillsammans säger 

att den mänskliga faktorn som deltar i projekt är den största anledningen 

till att projekt lyckas. Trots detta finns det väldigt få studier gjorda inom 

den mänskliga innebörden för projekt (Walker 1995; Chua 1999). 

 
Inom IT-projekt kan det finnas många olika företagsinterna resurser så som 

konsulter och projektmedarbetare som ska samarbeta. De ska vara väl 

synkade i både en stor och en liten organisation (Jansson &Ljung 2004). 

Denna uppsättning är enbart tillfällig inom en projektorganisation och den 

upphör efter att IT-projektet har nått sitt avslut(Jansson & Ljung 2004). 

Företag och organisation bedriver oftast IT-projekt för att uppnå ett specifikt 

resultat eller ett mål(Berggren & Lindkvist 2001). Men vi har sett från 

föregående forskning att det inte alltid är ett IT-projekt som lyckas med sin 

förutbestämda uppgift. Enbart i Sverige spenderas det flera miljarder varje år, 

och även mycket tid för att bedriva IT-projekt som sedan misslyckas på ett 

eller annat sätt (Karlander 2001). Det finns flera definitioner på vad som 

egentligen definierar ett misslyckat IT-projekt. Vi har forskarna Jansson och 

Ljung (2004) som säger att ett IT-projekt kan vara misslyckat när den som 

beställt projektet inte får någon nytta av resultatet och Yeo (2002) som har 

en annan definition menar att ett IT-projekt kan anses misslyckat om 

slutresultatet inte används. Definitionen av ett misslyckat IT-projekt som 

kommer att användas i denna C-uppsats är att ett IT-projekt är misslyckat 

när IT-projektets resultat inte används. Definitionen för ett lyckat IT-projekt 

som denna C-uppsats kommer följa är vad ”The Standish Group”(2013 sida 

6)definierar det som och det är”…coming in on time, on budget, and within 

scope”. Anledning till att dessa definitioner har valts av lyckade respektive 

misslyckade IT-projekt är för att enligt Walker(1995) och Chua(1999) är det 

den mänskliga framgångsfaktorn som påverkar dessa beståndsdelar mest.   

 Ställda krav 

 Given tidsplan 

 Given budget 

 

1.5 Problemdiskussion 

 

Enligt Walker (1995) och Chua (1999) är den mänskliga framgångsfaktorn en 

av de viktigaste framgångsfaktorerna i ett IT-projekt. Larsson (1995) menar på 

att ett samarbete mellan ägande och entreprenörs företag för att ta fram 

gemensamma mål och problemlösningar stärker framgångsfaktorerna inom IT-

projektet. I en studie visar Larsson (1995) på att de interaktiva processerna 
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har en viktig roll inom projektet, med interaktiva processer hänvisar vi till 

kommunikation, planering, övervakning och kontroller av IT-projektet (Larsson, 

1995). 
 
Det finns ett flertal undersökningar gjorda under Taylors aktiva 
arbetsprocess där dessa undersökningar har visat att enbart fokuseringar 
kring arbetsprocesser inte är det som kommer driva projekt till framgång, 
då samhället ändras uppstår även nya risker och att enbart fokusera på 
Taylors lösningar fungerar inte i dagens samhälle (Maqbool, Zakariya & 
Paracha, 2011). Taylor är den största ikonen i dagsläget vad gäller hans 
arbete och ledarstil. Trots att Taylor är den största ikonen så finns det 
forskare som på senare tid har ifrågasatt Taylor så som t.ex. Henry 
Mintzberg. Henry Mintzberg ifrågasätter Taylors metoder genom att säga 
att effektivitet enbart ger mätbara fördelar och kan överskugga 
kvantifierbara kommunikationsförmåner helt vilket är en del av mänskliga 
framgångsfaktorer (Mintzberg, 1989). Därför är det till stor vikt att 
undersöka de mänskliga framgångsfaktorerna inom ett IT- projekt och hur 
dessa faktorer hanteras inom IT-projekt idag (Maqbool et al 2011). 

1.6 Frågeställning 

 

Forskningsfråga 
 
Hur kan den mänskliga framgångsfaktorn framhävas på ett framgångsrikt sätt 
för att öka sannolikheten till ett lyckat IT-projekt? 
 

För att kunna lyfta fram arbetssättets vikt inom projekt krävs det en 

förståelse om hur viktig denna del är inom projekt. Då arbetssättet är ett 

heltäckande begrepp så krävs det en inblick i mer begränsade aspekter och 

hur de har påverkan på projektet. Syftet med denna uppsats är att öka 

medvetandet om hur den mänskliga framgångsfaktorn kan framhävas på ett 

framgångsrikt sätt inom IT-projekt för att öka chanserna till att det blir ett 

lyckat IT- projekt.  

 

1.7 Syfte 

 

Det huvudsakliga syftet med denna uppsats är att öka medvetandet om hur 

de mänskliga framgångsfaktorn kan framhävas på ett framgångsrikt sätt inom 

IT-projekt för att öka chanserna till att det blir ett lyckat IT- projekt. Företag 

kommer idag i kontakt med allt fler framgångsfaktorer inom olika områden 

där den mänskliga framgångsfaktorn är ett av dessa. 

1.8 Avgränsning 

 

Som avgränsningsvis kommer enbart de mänskliga framgångsfaktorerna att 

undersökas. Studien kommer handla om hur den mänskliga framgångsfaktorn 

kan framhävas på ett framgångsrikt sätt för att öka chanserna till ett lyckat 
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IT-projekt. Studien kommer att handla om hur den mänskliga 

framgångsfaktorn kan framhävas på ett framgångsrikt sätt för att öka 

chanserna till ett lyckat IT-projekt. Studien kommer att undersöka 

framgångsfaktorerna djupare inom ett IT-projekt för att se hur de bör 

användas för att öka chanserna till ett lyckat IT-projekt. Undersökningen 

kommer att kolla vilka av de mänskliga framgångsfaktorer som företag 

använder sig av när de vill uppnå ett lyckat resultat med sina IT-projekt, 

samt hur de hanterar dessa framgångsfaktorer. Analysering av varför företag 

har en specifik ställning till den mänskliga framgångsfaktorn eller varför de 

hanterar mänskliga framgångsfaktorn på ett specifikt sätt kommer inte 

hanteras. Vi kommer snarare fokusera på vad för effekter denna hantering 

för med sig på ett IT-projekt. 

1.9 Målgrupp 

 

Målgruppen för studien är personer som arbetar inom IT-projekt samt 

personer som leder IT-projekt oberoende på vilken roll de har inom IT-

projektet. Studien kan användas som en vägledning på hur den mänskliga 

faktorn kan framhävas inom IT-projekt för att öka chanserna till ett lyckat IT-

projekt. Denna studie är även riktad åt företag som arbetar mycket med 

projekt där de kan ta del av hur den mänskliga faktorn kan framhävas inom 

IT-projekt. 
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2 Metod 

 
I detta kapitel kommer vi att beskriva forskningskaraktären som denna 
uppsats bygger på samt vilken metod som har använts i arbetet. Vi kommer 
även presentera vilken insamlingsmetod som har använts och hur urvalet har 
gått till. 
 

 

2.1 Kunskapskaraktär 

 

Kunskapskaraktärisering handlar om vad det är för kunskap som ska 

utvecklas, det är väldigt viktigt att kunna utveckla det nya kunskapsbidraget 

och därmed bidra med en relevant analys som bidrar till ett värdefullt 

tillskott (Goldkuhl, 2011). Enligt Goldkuhl (2011) kan kunskaps utveckling delas 

in i olika kunskapsformer, som handlar om vilken typ av kunskap som 

forskarna egentligen eftersträvar att utveckla. Utifrån vår problemformulering 

(1.3.1) Hur kan den mänskliga framgångsfaktorn framhävas på ett 

framgångsrikt sätt för att öka sannolikheten till ett lyckat IT-projekt? kan vår 

undersökning skapa en förståelse för hur den mänskliga framgångsfaktorn 

kan hanteras inom IT-projekt för att uppnå ett bättre resultat samt påvisa de 

negativa effekter som kan dyka upp om den mänskliga framgångsfaktorn inte 

tas i beaktning. Detta sker i form av karaktäriserande kunskap, vilket innebär 

att tolka och klargöra vilka egenskaper som vissa företeelser har. Utveckling 

av karaktäriserande kunskap innebär att det ofta anges ett antal särskiljande 

egenskaper som har relaterade fenomen till andra (Goldkuhl, 2011). Det kan 

handla om att redogöra egenskapsvärden och variationer för en specifik 

egenskaps typ. Studien är till nytta för projektledare som kommer leda IT-

projekt där den mänskliga faktorn har stort inflyttande på IT-projektet. Denna 

vägledande kunskap kan hjälpa projektledare att hantera den mänskliga 

faktorn i ett IT-projekt på ett bättre sätt. 

2.2 Det vetenskapliga synsättet 

 

Utifrån vår forskningsfråga som handlar om hur de mänskliga 

framgångsfaktorerna kan framhävas inom IT-projekt för att öka sannolikheten 

till ett lyckat IT-projekt, är det ett hermeneutiskt synsätt som är mest lämpat 

för studien. Enligt Patel och Davidsson (2003) beskriver de hermeneutiskt 

synsätt som en vetenskaplig inriktning som handlar om tolkningslära, där de 

ska studerar och försöka tolka den mänskliga existensen. Det hermeneutiska 

synsättet sätter forskaren i en subjektiv roll vid undersökningen (Patel & 

Davidson, 2003). 

Med den hermeneutiska synen som utgångspunkten för vår undersökning så 

handlar det om att forskare ska förstå sig på en annan människas handlingar, 
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genom att använda sig av språk skapas tolkningar mellan forskare och 

respondenten. Därför är det väldigt viktigt att i denna studie ha en teoretisk 

förståelse kring hur projekt hanteras samt vilka framgångsfaktorer som finns 

inom projekt. Eftersom forskare bygger sina forskningsfrågor på tidigare studie 

och problem så dyker det utifrån de tidigare studierna upp nya problem och 

frågor som nya forskare sedan har till grund för sina nya studier. Därför blir det 

hermeneutiska tillvägagångssättet en grund i vårt arbete som bygger på tidigare 

forskningar (Patel & Davidsson 2003). 

2.3 Forskningsstrategi 

 

Forskningsansatsen inom forskning handlar om relationen mellan det som 

finns i teorin och det som sägs i empirin. Utgångspunkten i studien som är 

beskriven i avsnitt (2.2) är ett hermeneutiskt synsätt (Patel & Davidsson, 

1994). Empirin kommer hjälpa oss att skapa oss en uppfattning kring hur 

verksamheterna ser på den mänskliga framgångsfaktorerna. 
 
Den forskning finns är baserad på ett hermeneutisk synsätt, mycket av den 

tidigare forskningen som är finns har sin utgångspunkt i Erikssons och 

Widersheims hermeneutiska spiral. Där forskarna har samlat in material som 

de har studerat och därefter har de samlat in mer material efter behov. Som 

utgångspunkt har arbetet baserat sig på ett induktivt synsätt då denna 

undersökning har gjorts genom att skapa frågor som därefter genererar en 

dialog. Dialogen har varierat och även framkalla nya frågor(Eriksson & 

Widersheim-Paul, 2001). 
 
Under vår forskning kommer vi att använda oss av det hermeneutiska 
synsättet, enligt Eriksson och Widersheim så kan det hermeneutiska synsättet 
hanteras med hjälp av spiralen i figur 3. 
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Eriksson, L. T. & Wiedersheim, F. (2002). Att utreda, forska och rapportera. 

Liber 

2.4 Forskningsansats 

 

När den empiriska studien utförts med utgångspunkt i det hermeneutiska 

synsättet, så är vår avsikt att undersöka hur den mänskliga framgångsfaktorn 

kan hanteras inom IT-projekt för att öka sannolikheten till ett lyckat IT-

projekt. En fallstudie har använts som utgångspunkt för att tillämpa 

forskningsdesignen, vilken enligt Oates (2006) har ett stort fokus på att 

undersöka fenomenet mer på djupet i dess miljö, relationer och 

underliggande processer. Undersökningen har resulterat i information kring 

hur stor påverkan den mänskliga framgångsfaktorn har inom pågående och 

tidigare IT-projekt. 
 
 

Detta leder oss in på att det behövs en kvalitativ forskningsmetod, vilket 

innebär att det sätter ord i fokus. Istället för kvantitet i insamling och 

analysen av data som kommer samlas in. Denna typ av forskningsmetod som 

är den kvalitativa forskningsmetoden består till stor del av ett induktiv synsätt 

på förhållandet mellan teori och empiri (Bryman & Bell, 2011). 
 
Genom insamling av litteraturstudie kommer ett antal mänskliga 

framgångsfaktorer identifieras som kan vara avgörande om utfallet av ett IT-
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projekt blir lyckat eller misslyckat. De mänskliga framgångsfaktorerna utgör 

grunden för intervjufrågorna och hur de kommer vara utformade. Intervjuerna 

kommer att ske selektivt, varje intervju kommer leda till nya resultat och 

djupare förståelse. Skulle behovet av en djupare inblick behövas kommer 

intervjuerna återupprepas. 

2.5 Insamlingsmetod 

 

Här beskrivs hur tillvägagångsättet har skett med den teoretiska 

referensramen. Här beskrivs även hur genomförandet av intervjuerna har 

gått till samt hur urvalet av intervjupersoner har gått till. Inom insamling av 

data finns det två olika tekniker som nämns, sekundärdata och primär data 

(Arbnor & Bjerke, 1994). 

2.5.1 Teoretisk referensram 

 
Här beskrivs hur tillvägagångsättet har skett med den teoretiska 
referensramen, här beskrivs även hur genomförandet av intervjuerna har 
gått till samt hur urvalet av intervjupersoner har gått till. Inom insamling 
av data finns det två olika tekniker som nämns, sekundärdata och 
primär data (Arbnor & Bjerke, 1994). 

2.5.1.1 Primärdata 

 

Det material som forskarna själva har samlat in under sin undersökning 

definieras som primärdata (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 1997). För att kunna 

få en djupare kunskap inom det ämnesområde som det forskas inom, har vi 

valt att använda oss av insamlingstypen primärdata som utspelar sig på 

intervjuer. 
 

2.5.1.2 Sekundärdata 

 

Allt material som redan finns insamlat, allt från böcker, tidningar till artiklar 

har definitionen sekundärdata. För att kunna skapa oss en bredare 

uppfattning och öka på kunskapen inom ämnet är det enormt viktigt att 

kunna ta del av vad andra forskare har uträttat och kommit fram till inom 

detta ämnesområde (Arbnor & Bjerke, 1994). 
 
 

Då skapelsen av all forskning är bredare än förståelse inom området och för 

att kunna ha en forskningsfråga är det viktigt att undersöka tidigare forskning 

och förstå de framgångsfaktorer som finns inom projekt. Genom 

referensramen skapas en bild av de framgångsfaktorer som finns, de kan 

användas för att få en djupare inblick i vilka framgångsfaktorer som finns 

inom IT-projekt idag. När bestämningen av källorna har skett till den 
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teoretiska referensramen har sökningar efter vetenskapliga artiklar gjorts av 

mestadels välkända forskare. Begränsningar har skett vid vetenskapliga artiklar 

som har sökts inom elektroniska databaser. Många undersökningar som har 

gjorts på dessa artiklar är från 90-talet eller senare eftersom det inte har 

gjorts många vetenskapliga artiklar inom projekt där mänskliga 

framgångsfaktorer tas i åtanke. Med undantag av ett fåtal som har hittats 

som har gjorts tidigare och är relevanta. 
 
Genom insamling av litteraturstudie kommer ett antal mänskliga 

framgångsfaktorer identifieras som kan vara avgörande om utfallet av ett IT-

projekt blir lyckat eller misslyckat. De mänskliga framgångsfaktorerna utgör 

grunden för intervjufrågorna och hur de kommer vara utformade. 

 

2.5.2 Urval av intervjupersoner 

 

Denna undersökning grundar sig på föregående undersökningar som har visat 

att dessa faktorer är de främsta inom projekt. Deras beskrivning har blivit en 

grund för vår forskningsfråga, därav kan inte den slutsatsen och analysen ses 

som en sanning utan det är enbart tolkningar av föregående forskning. 
 
 
Vid urval av intervju personer i företag kommer dessa väljas väldigt noggrant, 
enbart för att få en bredd och så heltäckande beskrivning som möjligt för 
att kunna besvara frågeställningen. 
 
Vår riktlinje är att få tag på personer som är kunniga inom detta område, 
främst personer med lång erfarenhet och personer som har rollen som 
projektledare inom IT-projekt. 

 
Anledningen till att intervjuerna har skett med projektledare är för att de är 

med genom hela IT-projektet, från början till slut samt att de har en bredare 

och mer klarare bild över hur ett IT-projekt skall styras. De har en djupare 

kunskap inom hur den mänskliga framgångsfaktorn kan påverka ett IT-projekt. 

Vårt tillvägagångsätt har varit att utgå ifrån ett bekvämlighetsurval. Ett 

bekvämlighetsurval innebär att vi har tagit personer som är lättåtkomliga, 

tillgängliga och kunniga inom området (Bryman & Bell, 2011). 
 
 

Intervjuerna har skett på medelstora företag med varierande storlek på IT-

projekten. Företagen är valda med vår frågeställning i åtanke, då de kommer 

förse oss med information som behövs för att besvara vår frågeställning men 

även öka trovärdigheten i studien. Bekvämlighetsurvalet som har gjorts kan ge 

negativ effekt som att det blir svårare att generalisera resultat och att veta 

vilken population personerna representerar för. 
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2.5.3 Beskrivning av intervjugenomförande 

 

Respondenterna som har intervjuats har vi valt att de ska vara anonyma i 
undersökningen, detta för att de skall kunna svara på frågorna på ett mer 
öppet och frispråkigt sätt. Teorin styrks av Kvale och Brinkmann (2010) där 
Kvale och Brinkman säger att respondenterna känner sig lugnare när de vet 
att de är anonyma. Intervjuerna kommer att spelas in för att det ska vara 
enklare när respondenten betonar vissa punkter, detta medför en bättre 
analys och kvalité på resultatet av analysen (Bryman & Bell, 2011). En 
ytterligare anledning till att spela in intervjuerna är att inspelningsmetoden 
medför att den som intervjuar kan vara bättre uppmärksamma under 
intervjun och lägga mer kraft på att medföra bra synpunkter (ibid.). 
Intervjuerna kommer att följa de anvisningar som Bryman och Bell (2011) 
rekommenderar för att kunna få ett framgångsrika resultat. 
 
Intervjuerna har gjorts selektivt, varje intervju har lett oss till nya resultat och 
djupare förståelse. Skulle behovet vi haft behovet av att återupprepa 
intervjuerna fanns det möjlighet till detta, men vi hade inte behov av det. 
 

2.6 Analysmetod 

 

En kvalitativ analys syfte är att få en djupare kunskap och det är lämpligt att 

analysera löpande under hela forskningsvägen (Patel & Davidsson 2003). Vårt 

arbetssätt har kontinuerligt tillämpats genom att diskutera allt eftersom vi har 

samlat in teorin och empirin. Detta har medfört att vi har utvecklat idéer om 

hur vi ska föra vår forskning framåt. Vi har även använt oss av riktlinjer från 

Davidsson (2003) som poängterar att det är viktigt att inför den slutliga 

analysen läsa det insamlade materialitet flera gånger och även föra 

anteckningar. Vi har läst det insamlade materialet flera gånger för att urskilja 

mönster och sedan kunna kategorisera, detta medför att det blir lättare att 

kunna bedöma om det finns någon variation, samband eller relation mellan 

intervjuerna. 
 
 
Vårt uppsatsämne är väldigt komplext och består av flera ämnen och 

dimensioner. Komplexiteten kan ses i att vi har undersökt hur mänskliga 

framgångsfaktorer kan främjas så att sannolikheten av ett lyckat IT-projekt 

ökar men även de dimensioner som finns vid mänskliga faktorer vilket kan 

vara både tekniska och mänskliga slag. Av denna anledning blir analysen 

komplex och vi anser att det är mest lämpligt att strukturera upp analysen i 

olika delar. 

  
Den första delen i vår analys grundar sig på vår frågeställning och även 

kunskapskarakatär, således blir det en naturlig utgångs punkt i analysen att 

tillämpat det hermeneutik och kvalitativ innehållsanalys som angreppssätt. 
 
Då vi även har ett hermeneutisk synsätt, som nämnts tidigare i kapitel 2.2 
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Det vetenskapliga synsättet har detta synsätt använts vid analysen, detta 
eftersom flera olika intervjuer har sammanfattats och bearbetats för att 

kunna påvisa hur den mänskliga framgångsfaktorn kan framhävas mera 

inom IT-projekt hos denna studie. 

  

Inom den vägledande kunskap så innebär det inte enbart att vi som 

forskare ska förklara handlingar och framgångsfaktorer utan även visa 

effekten och målen med de olika framgångsfaktorerna ger. Vi kunde då 

se hur effekterna relaterade till varande och även analysera den för 

hur de olika framgångsfaktorerna bedrevs och undersöka den i denna 

uppsats. 

  

Vi använde hermeneutik för att kunna tolka texten från intervjuerna utifrån 

respondenternas perspektiv som sedan sammanfattats och transkriberats i 

empirin (Bryman & Bell, 2011). Att analysera och tolka material med hjälp 

av hermeneutik innebär enligt Bryman och Bell (2011) att analysera texter 

för att få fram det perspektiv som respondenterna haft och vad texten 

innebär. 
 
 

Den kvalitativa innehållsanalysen användes för att leta efter bakomliggande 

teman i teorin med utgångspunkt från Figur 1. Mänskliga faktorer för att 

kunna ta fram vilka de mänskliga framgångsfaktorerna egentligen är. Allt 

material har lästs flera gånger om, detta för att kunna få en uppfattning 

kring helheten. Enligt Graneheim och Lundman (2004), är kvalitativ 

innehållsanalys en metod som används för att kunna dra slutsatser om 

innehållet i materialet som samlats in. Utifrån det kunde vi även identifiera 

och utforma utvärderingskriterier för att säkerställa kvalité och trovärdighet 

som beskrivs i kommande kapitel. 

  

Den kvalitativ innehålls analysen inledde vi med att läsa igenom materialet 

flera gånger för att skapa oss en bredare uppfattning och förståelse för 

helheten. Vidare sorterades informationen, vi behöll det som var mest 

relevant och det som inte var lika relevant togs bort. Materialet kortades 

även här ner, men vi såg till att behålla innehållet trots en textmässig 

minskning. När vi hade kvar det som var mest relevant och bärande för 

arbetet valde vi att sortera de mest meningsfulla i kategorier som vi sedan 

skapade rubriker för utifrån empirin, skriver vi beskriver detta på ett 

utförligare sätt i (4.1). Kategorierna har sedan stått till grund för de teman 

som har valts att presenteras i empirin (Graneheim & Lundman, 2004). 
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2.7 Utvärderingsmetod 

 
Enligt Bryman och Bell (2011) är reliabilitet, validitet och replikation de 

viktigaste kriterierna vid en bedömning. Utvärderingsmetoden har en 

utgångspunkt från Bryman och Bell (2011), där de hävdar att vid en 

kvalitativ undersökning används istället tillförlitlighet som är uppdelad i 

delkriterier. Dessa är trovärdighet, pålitlighet och konfirmering/bekräftelse då 

de är mer lämpade för en kvalitativ forskning (Bryman & Bell, 2011). 

2.7.1 Tillförlitlighet 

 
För att skapa hög tillförlitlighet inom studien användes Bryman och Bells 

(2011) delkriterier som nämndes ovan(Bryman & Bell, 2011). Dessa delkriterier 

kan även jämföras med validitet och reliabilitet som används vid kvantitativ 

undersökning (Bryman & Bell, 2011). Genom att beskriva och utforma vår 

datainsamlingsmetod väl kommer den att ge hög tillförlitlighet. 

 

2.7.2 Pålitlighet & Trovärdighet 

 

För att öka och skapa hög pålitlighet och trovärdighet i studien har alla 

intervjuer spelats in samt att anteckningar har gjorts under intervjuernas 

gång. Intervjuerna har sedan transkriberats för att kunna nå så hög 

trovärdighet som möjligt. Vid intervjuerna har alla tre forskarna varit 

närvarande, detta för att kunna analysera och diskutera om informationen 

som vi fått har uppfattats korrekt. Enligt Bryman och Bell (2011) är detta ett 

sätt att påvisa att en hög trovärdighet finns inom studien. 

2.7.3 Konfirmering/bekräftelse 

 

Bryman och Bell (2011) säger att det är väldigt viktigt att påvisa under 

denna del kriterier att innehållet inte har haft några personliga värderingar 

eller inflytande som påverkat studiens slutsats i hur det har genomförts 

(Bryman & Bell, 2011). Rapporten skall väldigt noga påvisa att den är ärlig 

och trovärdig genom att styrka och bekräfta påstående och argument i 

teorin. För att minimera att empirin skall påverkas av personliga värderingar 

och tolkningar har empirin analyserats och godkänts av respondenterna som 

blivit intervjuade. 

 

2.8 Sammanfattning av metod 
 
En övergripande bild av den valda metoden samt tillvägagångssättet som vi 

har använt presenteras i bilden figur 4. Figuren illustrerar hur 
tillvägagångssättet för att besvara huvudfrågan har varit. 
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3 Teori 

 

I detta kapitel kommer Informations Teknologi (IT) att beskrivas och vad 
den innebär för dagens verksamheter. Kapitlet kommer vidare att behandla 
skillnaden mellan IT-projekt och vanliga projekt, vad ett lyckat projekt 
innebär samt olika framgångsfaktorer inom IT-projekt. Slutligen kommer vi 
gå igenom en framgångsfaktor som kallas för mänskliga faktorer som även 
är ett underlag för denna studie. 

 

 

3.1 Vad är IT inom verksamheten 

 

Stora krav ställs på dagens verksamheter. De ska vara anpassningsbara, 

ständigt uppdatera sin strategi, taktik och sitt tillvägagångssätt (Bernstein & 

Yuhas, 2005). Verksamheter måste effektivisera sina processer och sitt 

arbetssätt för att alltid ligga steget före konkurrenterna. Verksamheter måste 

se till att uppfylla kund behovet, ta snabba beslut, hålla konkurrenskraft 

gentemot konkurrenter samt se till att informationen flödar på ett korrekt 

sätt (Bernstein & Yuhas, 2005). För att organisationer ska ha möjlighet och 

effektivisera sina processer har de informationsteknologi (IT) till sin hjälp som 

ett användbart verktyg (Child 1987; Drucker 1988). 

 

Forskare inom informationsteknologi (IT) har följande definition angående 

information ”data som har bearbetats och är meningsfull för användaren, den 

består av verkliga eller meningsfulla värden som kan användas för nuvarande 

eller framtida beslut för företaget” (Davis & Olson, 1985). Teknologi har 

definierats som ” praktiska implementationer av intelligens” (Ferre,1988). 

 

Teknologi är något praktiskt och användbart, de skulle kunna vara en 

implementation av olika moduler och är ett uttryck av intelligens (Scott-

Morton, 1990). Teknologi innehåller många olika verktyg, tekniker och material 

för att kunna få den benämning den har, de behövs även en drift anledning 

som är behovet till att teknologin skapas (Scott-Morton, 1990). IT utvecklas 

främst för att kunna ge stöd eller ge svar på olika uppgiftskrav som 

företaget behöver. Informationsteknologi används för att skaffa och bearbeta 

information till stöd för både det mänskliga syftet som ska underlätta för 

arbetarna och för ledningen på företaget (Scott- Morton, 1990). Det som IT-

system omfattas av är hårdvara, mjukvara, rutiner och uppgifter samt 

arbetskraft. IT-systemen brukar användas av komplexa organisationer som 

utvecklar systemet för att kunna hantera de uppgifter och ärenden som 

arbetskraften ställs inför (ibid.). 
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Företag inom den privata och offentliga sektorn brukar årligen spendera 

miljarder dollar för att utveckla och underhålla IT-systemen, då de har en 

avgörande roll för dagens företag på grund av att det påverkar företagen 

direkt (Scott-Morton, 1990). Innovativt användande av IT har gett olika företag 

stora förbättringar och de har även förbättrat marknaden för företag (t.ex. 

företag som Federal Express, American Hospital, Frito Lay, The Airline 

Industry). 

 

Det praktiska arbetet inom IT består av utveckling, implementering, drift och 

underhåll av IT- systemet. Utveckling och underhållsarbetet av systemet är till 

stor del av design verksamheten (Madnick, 1992). Medan systemanalytiker 

och programmerare samt andra professionella roller konstruerar artefakter 

som gäller informationstekniken till organisatoriska uppgifter (Madnick, 1992). 

Implementationen av informationsteknologin är processer som utnyttjar 

välkända metoder och tekniker, dock har inte alla försökt att använda sig av 

IT varit positiva resultat (Madnick, 1992). 
 

De ändringar som tillämpas på IT kan vara för dyra eller ha negativa effekter 

på verksamheten, trots detta har IT haft en stor attraktion (Hartmanis & Lin, 

1992). Det beror på IT:s potentiella kraft att drastiskt påverka organisationers 

effektivitet (Hartmanis & Lin, 1992). Detta har väckt intresset hos många 

forskare, där de vill undersöka både den positiva och negativa påverkan IT 

har bidragit med (Drucker, 1991). Det vetenskapliga intresset inom området 

har framkallat beskrivande forskning inom IT som syftar till att förstå vilken 

typ av IT som behövs, det är en kunskaps producerande verksamhet som 

motsvarar naturvetenskap. Den andra är normativ forskning som syftar till att 

förbättra IT-prestandan, den är en kunskapsanvändande aktivitet som 

motsvarar vetenskap (Simon, 1981). 

 

För att kunna bedriva IT inom verksamheter, är projekt mycket önskvärt att 

använda. Ett projekt kan ses som en temporär lösning som sätts samman, 

för att, under en begränsad tid, lösa ett specifikt problem (Blomquist & 

Packendorff, 1998). Det handlar oftast om att behöva samla en grupp av 

olika kompetens profiler under en begränsad tid för att lösa en viss uppgift 

(Blomquist & Packendorff, 1998). När själva problemet är löst så ska även 

projektet upplösas, det främsta syftet med projekt är att så snart som möjligt 

eliminera sin egen existens (ibid.). 

3.2 Framväxten av IT-projekt 

 

Ett projekt kan ses som en temporär lösning som sätts samman för att 

under en begränsad tid lösa ett specifikt problem (Blomquist & Packendorff, 

1998). Det handlar oftast om att behöva samla en grupp av olika kompetens 

profiler under en begränsad tid för att lösa en viss uppgift (Blomquist & 
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Packendorff, 1998). När själva problemet är löst så ska även projektet 

upplösas, det främsta syftet med projekt är att så snart som möjligt 

eliminera sin egen existens (ibid.). 

3.2.1 Skillnaden mellan IT-projekt och andra projekt 

 

Det som skiljer IT-projekten från andra projekt är att det finns någon form av 

involvering av tekniskt stöd för verksamheten. IT-projekten kan även ha olika 

karaktär de varierar beroende på vilken typ av IT-projekt det handlar om. Är 

det t.ex. ett IT-projekt som skall tas fram från grunden eller är det ett 

befintligt IT-stöd som saknar funktionalitet som skall utvecklas (Karlsen, 

Andersen, Birkely & Odegård, 2005). IT-projekten bedrivs oftast med ett 

önskemål att effektivisera eller förenkla vardagsarbetet för olika verksamheter 

vilket är en bidragande orsak till att de på senare tid har blivit allt mer 

eftertraktade. Skulle målet vara att designa, implementera eller driftsätta inom 

ramar av ett IT-projekt, är dessa deadlines mer aggressiv då det gäller en 

organisation som konkurrerar med andra verksamheter (Karlsen, Andersen, 

Birkely & Odegård, 2005). 
 
 

För att ett IT-projekt skall påbörjas, måste resurserna vara identifierade och 

allokerade samt att aktiviteterna måste vara noggrant strukturerade och 

organiserade enligt kundens krav. Det finns även olika typer och storlek av 

IT-projekt. Vissa är utvecklingsprojekt, designprojekt eller 

implementationsprojekt och vilken typ av projekt som tillämpas beror på vilka 

mål som finns på IT-projektet (Karlsen, Andersen, Birkely & Odegård, 2005). 

IT-projekt är ett nytt fenomen som har växt fram med dagens teknologi, för 

att det ska kunna kategoriseras som ett IT-projekt bör någon form av 

teknisk utrustning vara involverad. 

 

3.3 Lyckat projekt 

 

Det finns idag ingen gemensam bild av vilka kriterier som definierar ett lyckat 

projekt (Dvir, Raz & Shehnar, 2003). De traditionella definitionerna nämner att 

projekt skall hålla kostnaden, tiden och kvalitén. Kriterierna är även projektets 

framgångskriterier, men de behöver inte vara den slutliga definitionen för ett 

lyckat projekt (Dvir, Raz & Shehnar, 2003). Vilket innebär att projekt kan vara 

försenade, ha sämre kvalitet och kosta mer än förväntat men ändå vara 

accepterade av kunden vilket innebär att projektet ses som lyckat (ibid.). 

Många forskare har identifierat andra behov som projekt ska uppfylla, men 

projektets ändamål är att uppfylla kundens förväntningar (De Wit , 1988). Ett 

lyckat projekt kan definieras som ett projekt där tiden, kostnaderna, kvalitén 

hålls samt där kunderna är nöjda och tillfreds med den produkt som 

levererats. Projektet skall skapa nya marknadsandelar och även ha med 
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intressenter som ska bedöma projektets framgång (De Wit , 1988). Andra 

forskare har även utvecklat en tre-stegs process för att identifiera 

framgångsfaktorer som är essentiella inom organisationen (Rockart, 1982). 

Vissa forskare har även delat på framgångsfaktorer mellan projekt och 

förvaltningen (De Wit , 1988). Huvudsyftet var att kunna se faktorer som 

påverkade projektet och att se hur förvaltningen berörde kostnad, tid och 

kvalitet (De Wit, 1988). Det var inte förrän Cooke-Davies (2002) kom med sin 

forskning som de visade klara skillnaden mellan ”kriterier” och 

”framgångsfaktorer”, enligt honom så definieras kriterier enbart specifika 

mätningar som visar om projektet kommer att lyckas eller inte (Cooke-Davies, 

2002). Framgångsfaktorer är de verktyg eller tekniker som ger projektet 

möjlighet att ha större sannolikhet till att lyckas (Cooke-Davies, 2002). 

 
 

Forskare i dagsläget är inte överens om hur ett lyckat projekt skall definieras. 

En forskare vid namn Jiang har gjort flertal undersökningar där han har 13 

mänskliga framgångsfaktorer faktorer som påverkar IT-projektens framgång 

och som kan vara bra att använda vid början av ett projekt (Baker, David & 

Fisher 1988; Jiang, Klein & Balloun 1996). Forskare har sett det mer ur ett 

helhetsperspektiv, där många framgångsfaktorer blir enbart ett par 

delar(Belassi & Tukel, 1996). Andra tycker att den mänskliga faktorn inte har 

identifierats inom projekt, vilket kan vara en stor del till framgångsfaktorerna 

(Chan, Scott & Chan, 2004). Medan vissa tycker att rollen projektledare och 

dess egenskaper i ledarstil är nyckeln till framgång (Muller & Turner, 2007). 

Det finns väldigt många definitioner på vad ett lyckat projekt är beroende på 

vilken vilket ändamål som projektet har (Muller & Turner, 2007). Det finns de 

som säger att ett lyckat projekt är när nyckelpersonerna inom ett projekt är 

tillfredsställda med resultatet som det får levererat till sig (Muller & Turner, 

2007). 

 

Misslyckade IT-projekt får stora konsekvenser vilket leder till stora ekonomiska 

förluster, utebliven leverans och missnöjda kunder (Muller & Turner, 2007). IT-

projekt som misslyckas får stora konsekvenser för samtliga inblandade parter, 

kunden får inte sin produkt och leverantörer går miste om kunder (ibid.). 

 

Det finns ett antal faktorer som kan påverka ett IT-projekt både positivt och 

negativt. De flesta verksamheter kan idag tycka att det finns självklara 

anledningar till varför IT-projekt misslyckas, trots medvetenheten om 

anledningarna kan det vara svårt att driva projektet med ett lyckat resultat. 

 

Som Aubrey Daniels hade sagt: 
 
 

“Om vi alltid gjorde det vi blev tillsagda, då hade vi ätit mer nyttigt, 
aldrig överkonsumerat på alkohol, och haft en regelbunden träning”.  
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(Daniels, 2014) 

 

IT-system är en viktig del av ett företags infrastruktur och i vissa fall även 

den viktigaste delen, trots detta blir vissa IT-projekt väldigt problematiska 

(Seadle, 2012). Det kan vara projekt som har för höga krav på sig, vilket tar 

lång tid att implementera, då problem som begränsar tiden på projekt 

påverkar negativt och ger dåliga konsekvenser som gör att kraven inte blir 

uppfyllda samt att projekten blir försenade (Seadle, 2012). Dessa 

konsekvenser ställer krav på den arbetande personal som påverkas negativt 

detta får följder då användarvänligheten och kvaliteten kan påverkas (Seadle, 

2012). 

 

3.4 Faktorer inom IT-projekt 

 

Det finns faktorer som påverkar projektet så som projektledare och 

intressenter, de intressenter som är med i projektet är de som prioriterar 

projektet högst (Morris & Hough 1987; Wateride 1998; Turner 1999). Inom 

projektledningens litteratur finns det två sätt att se på framgångsfaktorer 

(Morris & Hough 1987; Wateride 1998; Turner 1999). Det finns specifika 

framgångsfaktorer inom projektet, ifall dessa påverkas så ökar sannolikheter 

för att projektet ska få bättre framgång. Andra vyn för framgångsfaktorer är 

framgångskriteriet som används för att mäta olika aktiviteter inom projektet 

för att förutse dess framgång (Morris & Hough 1987; Wateride 1998; Turner 

1999). 
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Figur 1. Projekt lyckande faktorer (Chan, Scott, & Chan  2004) 

3.5 Faktorer som påverkar projektets framgång 

 

Efter läsning av föregående artiklar har det visats sig att det finns många 

variabler som påverkar framgången för ett IT-projekt (Rockart, 1982). Termen 

framgångsfaktor användes först av Rockart vars syfte var att kunna förutspå 

framgång inom ett projekt (Rockart, 1982). 

 

Noggranna studier av litteratur visar att framgångsfaktorer kan grupperas 

under fem huvudkategorier. Dessa är “Human-related factors, project-related 

factors, project provedures, project management actions, eternal environment”  
(Chan, Scott, & Chan  2004). 

3.5.1 Projekt relaterade framgångsfaktorer 

 

Enligt Walkers artikel “ Australian multi-unit residential project construction 

time performance factors “ beskriver han att projektets omfattning är 

bakgrunden för projektets livslängd (Walker & Vines, 2000). Men för att 

kunna se ifall projektet kommer lyckas med största sannolikhet så finns det 

olika attribut han använder sig av: Type of Project, nature of project, number 

of floors on the project, complexity of project, size of the project (Walker & 

Vines, 2000). 
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3.5.2 Projektlednings framgångsfaktorer 

 

Projektledningen har bland många undersökningar visats sig vara en stor 

framgångsfaktor (Hubbard, 1990). Genom att använda sig av olika verktyg kan 

projektledare enklare planera projekt och utföra deras planering som ökar 

framgång för projekten (Walker & Vines, 2000). Men det finns flera faktorer 

inom projektledningen, kommunikation, god kontroll över sin resurser, 

beslutfattningar, kunskap, engagemang i projektet (Walker & Vines, 2000). 

 

3.5.3 Mänskliga framgångsfaktorer 

 

Forskare har kommit fram till att de allra viktigaste huvud faktorerna är 

människorna som deltar i projektet (Walker 1995; Chua 1999). Allt från 

intressenter till projektledare till människorna som jobbar, det vill säga 

resurserna (Walker 1995; Chua 1999). De delas i två huvudkategorier, en som 

relateras till intressenternas sida och en till de som har hand om projektet 

(Walker 1995; Chua 1999). Inom första kategorin som är för intressenter, är 

det viktigt att de har kunskap och kan sin egna organisation, hur stor deras 

budget, tid och kvalitet och hur mycket dom vill offra sig för projektet 

(Walker 1995; Chua 1999). Den huvudsakliga faktorn som finns inom 

mänskliga faktorer är kommunikation, det finns en rankning bland de topp 

sju framgångsfaktorer som utgör den största faktorn bland mänskligt 

beteende i ett projekt (Walker 1995; Chua 1999). Bilden nedan besvarar 

relationen på mänskliga faktorn när det kommer till kommunikation, team, 

tekniska faktorer m.m (ibid.). 

 

 



 

- 32 - 

 

 
Figur 2. - Relationen på mänskliga faktorn 

(Prabhakar, 2008) 

 

Bilden i Figur 2. illustrerar undersökningen som gjordes av Pinto och Slevin 

(1986) som visade att kommunikation bland den mänskliga faktorn är vad 

som utgör projektets utgång (Sudhakar, 2012). Allt fler forskare visar att den 

mänskliga faktorn är det som står vid centrum, och att Taylors tidsstudier 

som gjordes i 1900-talet för Ford har börjat ändra sig (Sudhakar, 2012). 
 
Andra gruppens faktorer är: projektledares färdigheter och kunskap, 

projektteamets kunskap som han leder, viljan att jobba, engagemang hos 

både projektledare och team samt hur mycket engagemanget det finns 

hos organisationen som gör projektet (Sudhakar, 2012). 

 
Inom IT-projekt är det viktigt att beställaren av system har den kunskap som 

behövs, har inte beställaren kunskapen är det viktigt att projektledaren kan 

tolka kraven korrekt ändå (Iijima, 2011). Tydlighet mellan intressenter och 

projektledaren har stor påverkan på projektet. Beställaren kommer i 

samarbete med projektledaren framställa samtliga krav och krav kommer 

utgöra grundstommen för IT-projektet (Iijima, 2011). 
 
Enligt Chaos Report, en rapport av The Standish Group anser de att ca 68 
% av alla IT-projekt i världen som genomförs blir misslyckade. Detta är en 
rapport som genomförs årligen av The Standish Group sedan 1995. 
Rapporten är en undersökning över alla IT-projekt i världen med syftet att 
färdigställa statistik och resultat som påvisar vilka faktorer som ligger till 
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grund för misslyckade IT- projekt (The Standish Group, 2010). 

 

En liknande undersökning har gjorts av Exido på uppdrag av Projektplatsen, 

där deltog det sammanlagt 1840 kommuner. Företag, myndigheter och 

statistik påvisar att ca 68 % av alla IT-projekt år 2004 var misslyckade. Året 

därpå steg siffran ännu mer till motsvarande 72 % (Djurberg, 2005). 
 
 
Bilden nedan visar att misslyckade IT-projekt har ökat från år 2002-2008 

enligt Chaos Report. År 2002 minskade siffran gentemot år 2000, däremot 

steg siffran över misslyckade IT-projekt redan året efter (Chaos Manifesto, 

2010). 
 

 
Figur 3. – Projekt resultat år 2000-2008. 

(The Standish Group – Chaos Manifesto , 2010) 
 

Enligt The Standish Group (1995) och Charvat (2003) är det ca 52.7% av alla 

projekt som inte hinner bli klara på utsatt tid. De projekt som inte håller 

tidsplanen har en tendens till att stiger enkelt i kostnader och överstiger då i 

de flesta fall budgeten (The Standish Group, 1995). The Standish Group visar 

också att det endast är 31.1% av alla projekt som avbryts innan de ens har 

hunnit påbörjas, endast 16.2% av alla projekten blir klara på utsatt tid och 

håller budgeten. 

 

För att ett IT-projekt skall ledas med ett lyckat resultat måste projektledaren 
kunna leda det på ett korrekt sätt (The Standish Group, 1995). Det finns flera 
olika processer och modeller en projektledare kan använda sig av för att på 

ett bättre sätt kunna hantera omfattande IT-projekt (The Standish Group, 
1995). 
 
 
Problemet har diskuterats och lösningar har försökt hittas i många 
vetenskapliga artiklar, som Wiley Periodicals menar 
 

“Organisationer spenderar oproportionerlig stor andel av sin IT-budget 
på “projekt”. Men på grund av sin omfattning och deras inverkan på 
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företagets verksamhet, är beroendet av dessa IT-projekt enormt 
betydande. Vilka konkreta åtgärder kan då företag göra för att åtgärda 
problemen som uppstår?” (Iijima, 2011). 
 

Undersökningar har gjorts för att identifiera faktorer som påverkar projekt på 

ett negativt sätt, det finns även metoder som används för att underlätta att 

projekt misslyckas (Kaminsky, 2012). Metoder som verksamheter har tillgång 

till är Heifetz metoder som ska minimera konsekvenserna av humanrisker som 

kan uppstå inom projekt (Kaminsky, 2012). Enligt Jason´s bok där han följer  
Heifetz’s metoden har han uttalat sig på följande sätt. 
 
“Kunskap är viktigt men ibland kan den tendera till att vara densamma 

oavsett vad du gör. Planering och schemaläggning och styrning av arbete och 
dess färdigheter kan hanteras i stort sett på samma sätt från projekt till 
projekt… Om du ska leda människor, måste du kunna ha en speciell 
kunskaps kompetens. Att kunna hantera den mänskliga faktorn är nyckeln till 
ett framgångsrikt projekt.”(Kaminsky, 2012). 
 

Företag har blivit introducerade till nya tekniker som de kan använda sig av 

för att skapa bättre processer vid hanteringen av sina projekt (Whiting, 1998). 

Trots detta har de inte förbättrat sin förmåga att framgångsrikt kunna gå 

från en idé till en färdig produkt (ibid.). Faktum är att nya studier 

dokumenterar att det har skett en ökning på projekt med lyckat resultat, men 

även antalet projekt som upplevs innehålla allvarliga problem har stigit med 

cirka 50 procent (Whiting, 1998). Som John S Reeli säger: 
 

”Projekt är fortfarande försenade, över budget, och oförutsägbara. Ibland så 
misslyckas hela projektet innan det någonsin ens lyckas leverera ett program. 
Denna tydlighet visar oss att genom grundläggande tekniker inom 
projektledning så har vi fortfarande en lång väg att gå.”(Reel & Reel, 1999). 
 
 
Tom Field (1997) analyserade fallgropar i utvecklingen av projekt, han visade 

med sin undersökning att tio tecken på varför att ett projekt kommer 

misslyckas. Sju av dessa visar bestämt att projekt kommer vara misslyckad 

innan en formgivning av projektet har skapats.  
 
“Minst sju av 10 tecken på projekt misslyckanden visas innan man har 
skapat en design, eller en rad kod skrivits.”(Field, 1997). 

 
Med denna information given, kan frågan ställas. Vilka är framgångsfaktorerna 
för att ett projekt ska lyckas? 
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4 Resultat av empirin 

 
Den här delen är en presentation av det svar som har givits vid intervjuerna. 
Vi kommer nedan presentera resultaten där vi kommer koppla representanter 
som har uttryckt sig på ett likadant sätt till varandra. Vi presenterar här de 
olika områden som frågorna berör efter varandra med en start på “kundens 
roll” detta för att de grundläggande skall komma med först. 
 

 

4.1 Introduktion 

Respondenterna som vi har intervjuat jobbar inom två olika IT – företag, en 

av dem jobbar på ett större bolag med ca: 90 anställda och den andra 

två arbetar inom ett medelstort bolag med ca: 50 anställda. Ett av bolagen 

är specialister på logistik med lösningar anpassade främst för logistik 

företag och de andra bolaget fokuserar mer på plattforms framtagningar 

inom IT. Respondenterna har alla samma typ av befattning inom bolagen 

då de arbetar som projektledare för varierande IT- projekt. Respondenterna 

har arbetat som projektledare inom IT- projekt i olika former och storlekar. 

Respondenternas erfarenheter och bakgrunder är olika vissa är utbildade 

civilingenjörer och andra är dataekonomer. 
 
 

Begreppet mänskliga faktorn reagerar respondenterna på och tycker att det 

är ett intressant område. De tror absolut att den mänskliga faktorn är en del 

av projektet och en bidragande del till att projekt lyckas och misslyckas. 

Dagens framtagning av nya IT-lösningar bedrivs oftast i projektform, vilket 

innebär att det blir i slutändan IT-projekt som behandlas. Inom varje IT-

projekt finns det ett antal faktorer som skall sorteras användas och 

prioriteras. 

 
För att det ska vara enklare och följa respondenternas åsikter vem som säger 

vad har vi valt att tilldela respondenterna namn. Respondent 1 kommer vi i 

fortsättningen kalla för Olle, respondenten 2 kommer vi och kalla för Sven och 

respondenten 3 kommer vi och kalla för Maria. Sven och Olle arbetar på ett 

medelstort bolag och Maria arbetar inom ett större bolag, samtliga tre arbetar 

inom bolag som är verksamma inom IT- branschen. Sven och Olle är två män i 

30-40 års åldern och Maria är en Kvinna i 30-35 års åldern. Sven har arbetat 

inom ett bolag en längre tid och har stor erfarenhet kring projekt inom just det 

bolaget. Olle har arbetat inom det bolaget han arbetar för nu en tid, men han 

har även erfarenheter som projektledare från tidigare bolag där han haft 

samma roll. Maria har arbetat som projektledare inom det bolaget som hon 

arbetar för nu samt ett bolag som honom tidigare var anställd hos där han 

hade samma roll som projektledare. Utifrån intervjufrågorna (bilaga 1) har vi 
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delat upp frågorna och satt dem under olika rubriker för att vi enklare ska 

ha svaren sorterade. Vi har sedan använt frågorna vid skapandet av 

rubrikerna på empiri delen, detta har vi gjort eftersom det underlättar 

presentationen av den insamlade informationen samt för att undvika att 

någon information går missad utan att allt kommer med. Vi har även valt att 

presentera den insamlade data under olika kategorier eftersom vissa av 

respondenterna har svarat likadant på några frågor och därför blir det 

enklare att presentera den data en gång än flera gånger. I empirin har vi valt 

att presentera det som de olika projektledarna har svarat likadant på genom 

att skriva “respondent 1 och 2 tyckte så här” detta har vi gjort för att 

undvika upprepning genom arbetet. 

 

4.2 Kundens roll 

 

Kunden är en bidragande orsak till att projekt startas upp, projekt startas 

upp i syfte att uppfylla kundensbehov och på så sätt kunna spara tid och 

resurser. Inom projekt finns det kunder med olika bakgrund, yrkesroller och 

erfarenheter. När det kommer till att arbeta i projekt form är det också 

väldigt varierande vad det gäller erfarenhet. 
 
 

Respondenterna är överens om att kundens tidigare erfarenheter av projekt 

är viktiga och detta gäller specifikt IT-projekt. Kundens tidigare erfarenheter 

är vägledande för hur det projekt som kommer startas upp kan hanteras. 
 
Olle och Maria vill säga att det är viktigt om kunden har varit med om andra 

projekt tidigare eftersom de då känner till processerna som kommer dyka 

upp under arbetets gång. Maria menar att om kunden inte har tidigare 

erfarenheter av projekt så måste projektledaren vara tydligare med vilka steg 

som kommer först och vilka steg som kommer därefter, kommunikation blir i 

detta fall en viktig faktor. Sven menar att den personen som representerar 

kunden måste känna till processerna inom företaget där lösningen som 

kommer tas fram skall användas väl, eftersom det då är enklare att 

skräddarsy en lösning utifrån en slutanvändares perspektiv än om det är en 

IT-chef som inte använder lösningen. Det skall helst vara en potentiell 

slutanvändare eller en person som har kompetensen som en slutanvändare 

eftersom det underlättar för projektteamet att skapa något som kommer 

passa in i verksamhetens processer. 

 
Kunder som har varit med tidigare inom projekt och har erfarenheter sedan 

tidigare brukar Olle och Sven gå in mer specifikt på vilken lösning som 

kunden vill ha levererat till sig. Detta innebär att de går djupare in på 

detaljer angående vilken funktionalitet som lösningen skall ha eller vilka 

behov som skall uppfyllas, Maria håller med om detta men menar på att det 

beror på vilken yrkesroll som kunden har i sin dagliga verksamhet detta styr 
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vilken detaljnivå som väljs. 
 
Enligt respondenterna har man olika lösningar för kunder som har mindre 

erfarenhet inom projekt. Enligt Olle brukar man visa en demo version av 

lösningen för att ge dem en djupare inblick i hur den slutliga produkten 

kommer att se ut. Sven säger att det blir ett stort pussel med oerfarna 

kunder och då måste man lägga detta pussel i fokus, och i vissa fall har de 

även workshops för dessa kunder. Oerfarna kunder är oftast de som kommer 

på ändringar sent och även om projektet levererat det som finns enligt 

kunden krav så kan det visa sig vara helt oanvändbart inom kundens 

verksamhet säger Sven. Företaget som Sven arbetar för har nu infört att de 

har krav på att personen som kommer representera kunden de skall vara 

kunniga inom området eller vara en eventuell slutanvändare. Enligt Maria är 

det viktigaste med oerfarna kunder att det inte går för snabbt fram, 

projektledaren ska alltid se till att ha med kunden så att denne förstår vad 

som sker. Därför är det enormt viktigt att ha en bra kommunikation med 

kunden, skulle projektledaren gå för snabbt fram får denne gå tillbaka och 

förklara föregående steg en gång till enligt Maria. 

 
Respondenterna har inte lika mycket erfarenheter inom projekt med kunder 

från den offentliga sektorn som de har med kunder från den privata sektorn. 

De är alla överens om att vad gäller projektet är de inte någon större 

skillnad förutom att det inom den privata sektorn är krav på kortare 

ledtider. 
 
 

Enligt Olle och Sven är det projektets omfattning tillsammans med den 

eventuella mer försäljning som styr hur kunderna hanteras, finns det stor 

potential hos kunden då vill de oftast försöka göra mer affärer ihop. Maria 

menar att storleken på projektet eller storleken på verksamheten är intressant 

men det styr inte alls hur kunden behandlas. 
 
 
Skulle kunden endast välja och prioritera snabb leverans att produkten ska 

bli klar snabbt så får projektledaren klara att det inte går eftersom det tar 

sin tid och bli klar enligt Olle. Sven och Maria säger att det är möjligt men 

då kommer det och bli dyrare eftersom de måste ta in fler resurser på 

kortare tid eller så måste befintliga resurser jobbar övertid vilket kommer ha 

en påverkan på priset. Samtliga respondenter nämner triangeln med kostnad, 

tid och kvalité när de förklarar hur dessa hänger ihop. 

 
Projekt som är på väg att gå övertiden finns det olika lösningar för. Enligt 

Olle och Maria så kan viss del av funktionalitet minskas för att ha en lösning 

vid leverans alternativt så kan företaget enligt Sven tillsätta fler resurser. Det 

blir inte fler resurser i antalet enligt Sven utan det blir befintliga resurser 

som får jobba på övertid, vilket påverkar priset och då över vi inne på 
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triangeln över tid, kostnad och kvalité igen. Anledningen till att de inte tar in 

nya resurser är eftersom uppstarts tiden för långt om de ska sätta in nya 

resurser i projektet, fanns en bra jämförelse “ om en grop som är liten ska 

grävas, då är de ingen skillnad om en eller tio personer gräver eftersom de 

kan inte gräva på varandra”. 
 
Om kundens prioriteringar ligger i priset och kostnaderna ska hållas nere så 

är alla tre respondenter överens om att de inte prutar på själva produkten. 

De säger alla tre att de som levereras ska vara av god kvalité och vill 

kunden ha en billigare produkt då är det inte kvalitén som de tar ner på 

utan det är istället funktionalitet som det tas ner på. 
 
 

I de fall där kunden prioriterar kvalité framför allt annat så brukar de enligt 

Olle och Sven innebära fler iterationer av test vilket innebär att kunden är 

med oss testar produkten vid ett tidigare stadie. Det innebär även enligt Sven 

att testerna som blir fler görs av olika slutanvändare eftersom de ska kunna 

ta in feedback från flera slutanvändare och på så sätt kunden kundanpassa 

lösningen bättre och få högre kvalité. Enligt Maria kan de då spetsa till 

lösningen mer, de får då enligt samtliga respondenter även en påverkan på 

priset av produkten. 
 

Projektledarna försöker påverka sina kunder genom att hela tiden ha sin 

produkt i åtanke vid samtliga möten med kunden. Alla respondenter var 

överens om att de försöker påverka kunden vid val av funktionalitet m.m. vid 

IT-projekten, de brukar ha sina befintliga lösningar i åtanke när de funderar 

över den nya lösningen som skall skapas tillsammans med kunden. Skulle det 

vara så att kunden vill ha en lösning där en specifik funktionalitet efterfrågas 

då brukar projektledarna tänka efter och se om det finns någon lösning som 

de redan har på liknande problem, om så skulle vara fallet brukar de visa 

upp denna lösning i hopp om att det kanske är det som kunden efterfrågar. 

4.3 Resurshantering/planering 

 

Befintliga resurser inom verksamheten brukar oftast sitta upptagna med sina 

specifika projekt eller med någon form av förvaltnings arbete. Enligt Olle och 

Maria är det projekt teamet som får ett projekt tilldelad, där de skall ingå 

och inom projekt teamet brukar de fördela ut specifika arbetsuppgifter som 

var och en tar på sig. Maria menar att de brukar försöka att se till att ha 

rätt resurser inom rätt projekt, där projekten styr vilken resurs som skall 

tillsättas. I specifika fall får de ta in resurser externt om de anser att den 

resurs som behövs inte finns inom verksamheten. Enligt Sven brukar de ha 

två trattar, där i den ena tratten ingår stora, medelstora och små projekt 

och i den andra tratten ingår mycket små projekt. De projekt som är stora, 

medelstora och små brukar hanteras i en kö, där projekt som kommer in 

senast kommer sist i kön. De projekt som är mycket små brukar ibland kräva 
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en resurs på en kortare tid som fördelas ut på resurser som inte är lika hårt 

belastade för stunden. 

 
Enligt samtliga respondenter har varje projektledare inom verksamheten blivit 

tilldelad sina kunder som de är projektledare för. Skulle det komma in nya 

projekt brukar de kolla på vilken kund som de kommer från. Har kunden 

redan en projektledare som de har blivit tilldelad tidigare brukar det i de 

allra flesta fall bli samma projektledare som tar det nya projektet. Skulle det 

vara en ny kund som inte har någon projektledare brukar de se över 

samtliga projektledare och se vilken som kanske är bäst lämpad för projektet 

eller vilken som har mest tid är samtliga respondenter överens om. Maria 

tycker att det inte spelar så stor roll vem kunden egentligen är, eftersom 

Maria anser att samtliga projektledare skall ha förmågan att kunna hantera 

samtliga projekt. Enligt Sven är det viktigt att kolla på teamet när de tillsätter 

projektledare eftersom om teamet är oerfaren är det bättre med en erfaren 

projektledare och är projektledaren oerfaren då är det viktigare med ett 

erfaret projekt team. 

4.4 Projektledarens IT-kunskaper 

 
Projektledarens tekniska kunskaper brukar variera inom IT-projekt vilket är 

naturligt då det finns projektledare med olika tekniska bakgrund. Enligt Sven 

är det väldigt höga krav på den tekniska kunskapen på projektledarna och 

att de har erfarenhet av IT på något sätt är ett grundläggande krav. Enligt 

Olle är det viktigt på en lagom nivå, eftersom det är enklare att förklara om 

projektledaren är insatt i det tekniska samt att de kan göra en bättre 

bedömning av tidsåtgången av en viss funktionalitet på ett annorlunda sätt 

och vet då oftast vad som tar länge och kortare tid. Maria däremot tycker 

inte att projektledaren behöver ha så djupa tekniska kunskaper, Maria anser 

att projektledarens roll är att få ihop alla som en grupp och behöver därför 

inte de tekniska kunskaperna som en tekniker har. Det är även enligt Maria 

ett självklart plus om projektledaren har de tekniska kunskaperna, men då 

gäller det att den kan skilja på vem han pratar med och inte gå in på 

tekniska detaljer med kunder som inte har så stor teknisk kunskap. 
 

Planeringen ses som en viktig del av projektledarens arbetsuppgifter av 

samtliga respondenter, detta eftersom den utgör grunden för hur arbetet 

kommer skötas även om den inte alltid följs till punkt och pricka. Det är 

enligt Olle viktigt att göra en bra planering för att kunna följa upp och se 

avvikelserna från planeringen kontinuerligt. Sven anser att projektledaren skall 

göra en detaljerad projektplan tillsammans med sitt projektteam för att den 

skall bli så bra som möjligt och i viss mån får även kunden vara med och 

styra projektplanen. Maria anser att det är viktigt med planeringen eftersom 

projektledaren måste ha förmågan att strukturera och organisera både sig 
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själv och projektteamet för att kunna driva projektet i mål. 

4.5 Projektledarens förmågor 

 

Det är bra om en projektledare har olika förmågor och att kunna hantera 

vissa situationer på olika sätt. Enligt Olle är det väldigt viktigt att 

projektledaren ser till att uppfylla kostnadskraven, trots att det kan vara 

väldigt svårt eftersom den kan leda till att projekt blir undersålda vilket 

innebär att företaget har tagit för lite betalt. Detta tycker även Maria är en 

viktig men svår punkt, då det är svårt att göra en budget exakt, utan att det 

blir för lite eller för mycket. Maria menar att projektledaren skall tänka över 

alla delar som kan ingå i projektet som är tidskrävande och räkna med det i 

budgeten för att minimera riskerna med att projektet blir undersålt. Det är 

även väldigt viktigt att motivera för kunden varför det kostar en viss summa 

enligt Maria. Har du som projektledare bra motivering till varför kostnaderna 

är höga brukar det oftast gå hem. Enligt Sven är det inte lika viktigt, utan 

här är kvalité och tid viktigare. Kvalité och tid är det viktigaste, enligt Sven. 

Desto tidigare lösningen är klar och kan driftsättas, desto tidigare kan 

kunden börja effektivisera och spara pengar, vilket gör att kunden blir nöjd 

och företaget får ökad inkomst när produkten är i drift. 

 
Förmågan att hålla tidsplanen kan ibland vara svårt för en projektledare, det 

är dock en ytterst viktig framgångsfaktor inom projekt, anser samtliga 

respondenter. Respondenterna är även överens om att ifall tidsplanen håller, 

då kommer intäkterna vid rätt tidpunkt och kunderna blir nöjda. Det är 

däremot väldigt sällan som första tidsplanen hålls, tycker respondenterna och 

det hänger inte enbart på projektledaren i detta fall eftersom projektledaren 

inte alltid kan styra projektets framfart. Projektet hänger, enligt 

respondenterna, dels på projektmedlemmarna och dels på externa faktorer 

som inte alltid är så enkla att styra, därför kan det i vissa projekt vara svårt 

och hålla tidsplanen. Kunderna prioriterar tidsplanen väldigt mycket, enligt 

Sven, eftersom ju tidigare de får produkten i drift desto tidigare kan de börja 

spara pengar. 
 

Projektledaren skall vara med helst genom hela projektet, anser 

respondenterna, detta för att de skall förstå kunden och kundens behov så 

att rätt vara kan levereras. Det är även väldigt viktigt enligt Maria, att 

projektledaren som ansvarar för projektet skall leda hela projektet till avslut 

eftersom det kan vara svårt och driva ett projekt som en annan projektledare 

har startat, det är inte enkelt att som projektledare kastas mitt in i ett 

projekt. Anpassningsbarhet är en annan faktor som prioriteras högt både 

inom projekt och för en projektledare, detta för att ett IT-projekt ständigt 

förändras enligt respondenterna. Förändringarna kan vara av olika karaktär 

men de finns där hela tiden, det kan vara allt ifrån att projektmedlemmarna 
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är sjuka till att kunden kommer på sent att den vill ändra funktionaliteten 

menar respondenterna. 

4.6 Arbetsrelationer & kommunikation  

 

För att kunna leda samtliga gruppmedlemmar mot samma mål är det viktigt 

att som projektledare kunna samordna och organisera gruppen. Enligt Olle är 

det framförallt viktigt att kunna prioritera mellan saker, skulle de behövas 

hjälp är det även viktigt att som projektledare kunna stötta sina 

projektmedlemmar tycker Olle. Sven tycker att de i helhet skall kunna 

organisera sig och jobba tillsammans eftersom om teamet gör detta behöver 

inte projektledaren göra det. Sven menar att det inte ska behövas någon 

som pekar med hela handen för att få ett fungerande team. Maria tycker 

också att organisera och strukturera är en viktig punkt men Maria ville hellre 

framhäva att leda projektmedlemmarna istället för att styra de. Maria menar 

att om projektledaren är duktig på att sätta upp mål och förklara de, kan 

det i sin tur leda gruppen mot målet utan att styra dem. Skulle 

projektledaren tappa förmågan att leda gruppen mot målet kan det ha 

påverkan på lösningen, vilket kan få stora konsekvenser, därför tycker Maria  
att leda folk åt samma håll är den viktigaste framgångsfaktorn inom IT-
projekt enligt Maria. 

 
Att kunna motivera projektmedlemmarna till att göra ett bra jobb är en viktig 

faktor, vilket är mycket enklare om projektmedlemmarna gillar det dem gör 

enligt Olle. Sven menar att det hänger en del på teamet i vissa fall behövs 

det mycket motivation och ibland krävs det ingen alls. Det gäller att skapa 

ett positivt arbetsklimat enligt Sven och inte bara att piskan styr, ibland kan 

det även vara bra om kunden är med och pressar lite för att arbetet skall 

gå framåt. Maria brukar använda sig av visuella mål för att motivera sina 

projektmedlemmar, Maria tycker det är väldigt viktigt för att 

projektmedlemmarna ska prestera på topp i ens egna projekt trots att de 

ingår i flera olika projekt. 
 
 

Bra arbetsrelationer så väl med interna som externa personer är en väldigt 

viktig faktor enligt samtliga respondenter. Det är framgången till ett rikt och 

bra projekt menar Olle. Maria menar att det gäller att som projektledare där 

du är länken mellan alla, kunna hantera alla olika personligheter på sitt sätt. 

Samtliga tre respondenter är överens om att ett bra IT-projekt bygger på en 

bra projektledare som är social, den sociala förmågan att kommunicera med 

olika personlighetstyper är väldigt viktigt hos en person som ska leda IT-

projektet i mål. 
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5 Analys och resultat 

 
I detta kapitel kommer en analys av empirin och teorin att presenteras med 
vår frågeställning i åtanke. Här kommer vi analysera samtliga forskningsfrågor, 
analysen kommer sedan ligga till grund för slutsatserna. 
 

 

5.1 Upplägget av analysen 

 

Studiens analys kapitel är ett underlag för kapitel 6. slutsats. Analysen är 
upplagd på ett sådant sätt i syfte om att undersöka hur den mänskliga 

faktorn kan framhävas inom IT-projekt i praktiken. I slutsatsen kommer en 

guide att beskrivas (något om hur dessa kan framhävas) om hur dessa 

mänskliga faktorer kan framhävas inom ett IT-projekt samt besvara vår 

frågeställning som finns i kapitel 1.4 Frågeställning. 
 
 

I analysen kommer dessa delfrågor att besvaras “Vad innebär lyckade 

respektive misslyckade projekt?”, “Vilka är framgångsfaktorerna?” och “Vad 
karaktäriserar lyckade IT-projekt?”. Analysmetoden gick utifrån en kvalitativ 
innehållsanalys, där utgångspunkten var i Figur 1. Mänskliga faktorer för att 
kunna tolka bakomliggande teman. Analysen kommer att använda sig av ett 

hermeneutisk synsätt, som nämnts i kapitel 2.6 Analysmetod. 
 
 

5.2 Vad innebär lyckade respektive misslyckade projekt och hur 
ser man på de? 

 

Det finns inte någon generell tolkning av vad som menas med ett lyckat 

projekt (Dvir, Raz & Shehnar, 2003). De baskriterier som definierar ett lyckat 

projekt är att det håller tid, kostnad och kvalité. Dessa brukar benämnas 

som framgångskriterier inom projekt (Dvir, Raz & Shehnar, 2003). Det finns 

olika dock synvinklar och perspektiv på vad definitionen av ett lyckat IT-

projekt är, detta då framgångskriterierna inte behöver vara en definition på 

att projektet är lyckat. Från kundens synvinkel kan det ses som att projektet 

är lyckat ifall det levererar det behov dem kräver, även om projektet kan 

gått över deadline. Men om kunden får produkten som lovat är det ett lyckat 

projekt enligt deras perspektiv och synvinkel. En definition på vad ett lyckat 

IT-projekt är, är svår att tolka, mer än att om kunderna känner sig nöjda 

med produkten och att den uppfyller deras behov är det ett lyckat projekt. 

  
En klar definition som visar vad ett misslyckat IT-projekt är de konsekvenser 

som uppstår ifall projekt havererar. Konsekvenserna kan vara olika beroende 
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på projekt men dem som definieras som en standard är: stora ekonomiska 

förluster, sämre kundrelationer, uteblivna leveranser av produkt (Muller & 

Turner, 2007). Projektet kan även här, ha olika definitioner på hur man ser 

på misslyckade projekt. För kunden kan en misslyckad projekt innebära att 

den gått över deadline eller att kunden ej fått den produkt som utlovats. 

Enligt The Standish Group (1995) och Charvat (2003) som nämnts i teorin är 

det mer än hälften av alla projekt som inte hinner bli klara på utsatt tid 

vilket resulterar i att de misslyckas. Om ett projekt inte håller tidsplanen och 

går över deadline får det stora ekonomiska förluster, då det stiger både i 

kostnad men även i att projektet ej håller budget, vilket i sin tur ger ett 

misslyckat projekt som en konsekvens (The Standish Group, 1995). 
 
 

Innebörden av vad ett lyckat respektive misslyckat projekt är svårt att 

definiera då det kan variera mellan olika intressenter och kunder beroende 

på vilken synvinkel och perspektiv de har, som nämnts ovan. Dock för att 

kunna besvara frågan “Vad innebär lyckade respektive misslyckade projekt?”, 

kan ett projekt ses som lyckat när kunden får det som utlovats av 

projektledarna och projektteamet. Ett annat alternativ att se om ett projekt 

har lyckats är att se om den håller baskriterierna som är tid, kostnad och 

kvalité enligt Dvir, Raz och Shehnar (2003). För att kunna svara på vad ett 

misslyckat projekt innebär, är det enligt Muller och Turner (2007) när ett 

projekt går över deadline. Detta medför stora ekonomiska förluster då 

kostnad och budget stiger med hög fart, samt att det resulterar i att 

kundrelationen blir allt sämre och att det blir uteblivna leveranser vilket gör 

att kunden blir missnöjd och projektet misslyckas. 
 

5.3 Vad är en framgångsfaktor & vilka är framgångsfaktorerna? 

 

Det finns många olika framgångsfaktorer inom ett projekt och dessa kan 

kategoriseras i olika huvudkategorier som återfinns i Figur 1. Mänskliga 

faktorer. Alla dessa faktorer påverkar på sitt sätt utfallet av ett projekt, men 

de som alltid kommer prioritera projektet högst är kunderna (Morris & Hough 

1987; Wateride 1998; Turner 1999). Det finns två olika sätt att se på 

framgångsfaktorer, på figuren ser vi framgångsfaktorer som påverkar 

sannolikheten för projektets lyckande/misslyckande. Andra aspekten för att se 

framgångsfaktorer brukar definieras av order framgångskriterier, dessa kriterier 

används för att kunna mäta olika aktiviteter inom projekt samt att kunna 

förutse dess framgång (Morris & Hough 1987; Wateride 1998; Turner 1999). 

Forskare har kommit fram till att de viktigaste framgångsfaktorer är  

människorna som deltar inom projektet (Walker 1995; Chua 1999). 

Människorna definieras som de intressenter som finns inom projektet, 

projektledare som styr och planerar och även de människor/team som 

arbetar inom projektet (ibid.). 
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Forskare har punkterat de mänskliga framgångsfaktorer som påverkar projekt 
enligt Figur 1. Mänskliga faktorer. 
 

5.4 Vad karaktäriserar lyckade IT-projekt och hur stödjer IT 
verksamheten 

 

Ett IT-projekt handlar om att skapa en grupp med olika kompetenser som 

tillsammans under en tid har i uppgift att lösa ett problem eller effektivisera 

processer (Blomquist & Packendorff, 1998). Problemen kan vara av olika 

karaktär, det kan handla om ny utvecklade system eller ändringar på 

befintliga system. IT-projekt är oftast en temporär lösning som sträcker sig en 

viss tid med syfte att lösa en specifik uppgift, när uppgiften är löst avslutas 

oftast projektet då systemen sätts i drift (Blomquist & Packendorff, 1998). IT-

projekt innehåller teknologi på ett eller annat sätt, teknologi som är något 

praktiskt och användbart för verksamheten (Scott-Morton, 1990). Orsaken till 

att ett IT-projekt skapas är för att det finns ett behov som behöver fyllas, 

eftersom teknologi innefattar många delar så som verktyg, tekniker och 

material så är de väldigt användbart för att lösa problem eller effektivisera 

processer (Scott -Morton, 1990). 

 

För att verksamheter skall vara konkurrens kraftiga ställs det krav på dem 

vilket innebär att de måste effektivisera sina processer (Child 1987; Drucker 

1988). För att kunna arbeta effektivare och få större intäkter använder sig 

företag idag allt mer av IT-lösningar (Child 1987; Drucker 1988). Vissa företag 

har kunnat minska sin arbetskraft med 20% med hjälp av en lösning för hur 

order plockningen skall hanteras på ett effektivare sätt inom större 

verksamheter (resp. 2). Andra har ökat sina intäkter genom att ha tillgång till 

hjälpmedel som kan utföra kontroller av vikt och volym (resp. 2). Den största 

anledningen till att IT-projekt bedrivs och att IT-lösningar skapas är för att 

underlätta arbetet för människan samt som ett stöd inom verksamheten 

(Scott-Morton, 1990). Användandet av IT-lösningar har till stor del haft positiv 

påverkan på företag direkt vilket har gjort att IT-lösningar är väldigt attraktiva 

på marknaden (Scott-Morton, 1990). Trots den positiva påverkan finns det 

även IT-projekt som har visat sig bli för dyra och IT-projekt som har haft 

negativa effekter på företaget. I dessa fall har ändå dragningskraften visat sig 

vara stor inom företag eftersom att företagen vet om att det drastiskt kan 

vända och påverka företaget positivt istället (Hartmanis & Lin, 1992). 
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5.5 Analys av resultat 

 

Enligt diagrammet som vi beskriver ovan i rubriken mänskliga 

framgångsfaktorer(5.2.2) kan vi se att kundens tidigare erfarenhet inom IT-

projekt berör det kommande IT- projektet. Kunder som kunniga inom sitt 

företag och kan sina företagsprocesser underlättar för framtagandet av en 

teknisk lösning som kommer underlätta vardagen för kundens verksamhet. 

Kunden med mindre erfarenhet inom IT-projekt och med mindre kunskap 

inom sina egen verksamhetsprocesser kommer oftast på sena ändringar vilket 

berör IT-projektet på ett negativt sätt. Därför är det viktigt vid valet av 

representant för kunden att välja rätt person som representant för 

verksamheten dvs. en person som antingen är slutanvändare själv eller en 

person som är insatt i slutanvändarens processer och vet hur den tekniska 

lösningen skall användas. 
 
 

Vilken typ av kund eller vilken potential som finns för mer försäljning kan 

påverka behandlingen av kundens nuvarande projekt och kunden i sig. Det är 

inte kunden storlek på verksamheten som styr hur attraktiv kunden är för 

företagen, det handlar snarare om hur stor kunden är inom den egna 

verksamheten dvs. hur stora projekt som redan finns eller kommer finnas 

med denna kund. Om kunden i dagsläget enbart vill ha en pilot version och 

utifrån pilot versionen kommer fatta ett beslut kring om de vill göra en stor 

affär eller inte är det väldigt stort fokus på att de projekten blir lyckade. I 

dessa fall är det väldigt viktigt att bemöta kunden väl samt fokusera på att 

producera en så bra produkt som möjligt. Detta blir då ett hög prioriterat 

ärenden intern inom verksamheten för att de ska kunna lyckas sälja in sitt 

budskap på ett bra sätt samt kunna sälja mer till samma kund. De kunder 

som har stora projekt inom verksamheten brukar enligt respondenterna oftast 

tilldelas en specifik projektledare som är ansvarig för deras nuvarande projekt 

och om det skulle blir fler projekt i framtiden då tilldelas de samma 

projektledare. Detta gör att projektledaren skapar en god relation med 

kunden tycker respondenterna och därför används detta tillvägagångssätt för 

det mesta. 
 

Enligt respondenterna så är storlek på projekt en klar faktor på hur projekt 

hanteras. Fler projekt och möjlighet till bättre resurser läggs mer på de 

projekt som har större budget och kräver bättre kvalité. Kundens åsikt tas 

alltid i beaktning när det gäller vilken slags budget projektet skall ha, men 

beroende på vilken budget kunden lägger, ger det olika utfall på vilken typ 

av kvalité och hur snabbt projektet blir färdigt. 

 

Enligt alla respondenter som har intervjuats och enligt forskare som Pinto 

och Slevin (1986) hävdar att kommunikationen är den viktigaste faktorn inom 
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de mänskliga framgångsfaktorerna som finns. Att kunden har en bra 

informations förmåga och att man har en bra kommunikations nivå med alla 

på företaget underlättar och förbättrar utfallet av hela projektet. Med 

kommunikation stärks många aspekter, att kunna tolka olika problem och 

även att ta beslut. Besluten för projektet hänger på kundens axlar, dom som 

jobbar med projektet kan enbart komma med rådgivning för hur projektet 

ligger till (Sudhakar, 2012). Att kunna definiera olika roller inom projektet är 

viktigt, man måste veta vilka färdigheter, kunskaper och vilka som har viljan 

att jobba. Enligt alla respondenter så är engagemanget hos projektledaren 

och det projektteam som jobbar visar vad för utfall det blir på projektet 

(Sudhakar, 2012). Kundens kunskap kan variera, beroende om denna person 

är med i ett projekt för första gången eller har flera år av erfarenhet. 

Kunskap är en faktor som kan ge extra stöd i projektet då kunden kan bidra 

med bättre design av systemet och konstruktion (Walker 1995; Chua 1999). 
 
 

Våra respondenter och forskare påvisar att rollen som projektledare är en 

stor faktor som påverkar projektets utfall. Projektledarens egenskaper och 

ledarstil är en nyckel till framgång inom projekt och att det skall ledas på 

ett korrekt sätt för att bli lyckat (Muller & Turner 2007; The Standish Group 

1995). Enligt två av respondenterna behöver projektledaren en djupare teknisk 

kunskap för att sannolikheten att projektet ska lyckas ska öka. Medan en av 

respondenten inte ser detta som någon faktor och tycker enbart att 

baskunskap behövs. Enligt Prabhakar så måste en projektledare ha en teknisk 

kunskap för att kunna förstå kunde, kunna planera och ha goda möjligheter 

för ett lyckat projekt. 

 
Planering är en viktig roll inom projektet, vilken omfattning projektet än har 

så behövs det en bra planering av rutiner, resurser, kunskap och 

tidsplanering. Detta är projektledarens roll att kunna ta tag i dessa områden 

och se till att projektet driv framåt (Antvik & Sjöholm, 2005). 

 
 

Två av respondenterna säger att de brukar utse ett team som ska ingå i ett 

IT-projekt som ska utföra projektet med ett antal mål. De brukar utse teamet 

med olika kompetenser sedan får teamet fritt fördela arbetsuppgifter emellan 

sig. Respondenterna menar att de brukar se till att rätt kompetens finns 

tillgänglig, dvs. att projekt medlemmar som bildar teamet har olika 

specialiseringsområden. Den tredje respondenten säger att de har två trattar 

där mycket små projekt ingår i ena tratten och övriga projekt i andra. De 

projekt som är mycket små kan tilldelas fritt på tillgängliga resurser medan 

övriga projekt måste läggas i en kö och vänta på sin tur att bli behandlade 

på. 
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Kaminsky (2012) pratar om hur projektledare behöver en speciell kunskap för 

att kunna leda människor och ha en samordnare i projektgruppen. För att 

kunna hantera den mänskliga faktorn så måste projektledaren se till att ha 

egenskaper som kan driva och leda folk till mål (Kaminsky 2012). 

Respondenterna säger att det är viktigt att projektledaren kan samordna 

gruppen och få alla att jobba mot samma mål. Det är enligt en respondent 

framför allt viktigt att han kan prioritera mellan saker samt att han har 

kunskapen om vad som behöver göras först för att arbetet skall kunna 

fortgå. Det handlar enligt respondenterna om att skapa en fungerande grupp 

där samtliga tar sitt ansvar kring uppgiften, det ska inte behövas någon som 

pekar med handen och styr projektet på egen hand menar respondenterna. 

Grunden inom ett lyckat IT-projekt är bra arbetsrelationer mellan så väl 

interna som externa personer. Samtliga respondenter är överens om att ett 

engagerat och väl organiserat team i samarbete med en social och kunnig 

projektledare är en stor framgångsfaktor för att projektet ska kunna styras i 

mål. 
 
 

Det finns några förmågor som ställs på projektledaren indirekt, vilket innebär 

att projektledaren måste vara beredd på att under ett projekts gång ändras 

förutsättningarna konstant. Det är därför av stor vikt enligt respondenterna 

att projektledaren är anpassningsbar utifrån vad projektet kräver av honom, 

förmågan att kunna planera och organisera projektet på ett utförligt sätt är 

en annan viktig punkt enligt respondenterna, ha förmågan att kommunicera 

på samma sätt med olika personlighetstyper är också av stor betydelse av 

respondenterna. Det är enligt respondenterna ett stort plus om projektledaren 

inom ett IT-projekt är tekniskt kunnig eftersom denne då kan t.ex. 

tidsestimera bättre för hur lång tid ett projekt kommer ta än en projektledare 

som inte är så teknisk kunnig. Det är väldigt viktigt att få stöd från kundens 

företag, detta kan gälla att ha tillgång till företagets hemliga dokument och 

att få tillgänglighet till de resurser som behövs. Resurser kan benämnas som 

människor där företaget som skapar produkten väljer de kandidater som 

behövs för att kunna stärka produktens kvalitet, istället att kundens företag 

väljer människor som har mindre kunskap än dom som har längst erfarenhet 

på företaget. 
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6 Slutsats och diskussion 

 
I detta kapitel kommer studiens slutsats att redovisas och frågeställningarna 
kommer att besvaras utifrån analysen. Metodreflektion kommer att utvärderas 
men även idéer till fortsatt forskning kommer beskrivas. 
 

 

6.1 Vad innebär lyckade respektive misslyckade projekt 

 
De baskriterier som definierar ett lyckat projekt är att tidsplanen hålls, 

budgeten efterföljs och kvalitén levereras. Det variera däremot hur ett lyckat 

projekt definieras beroende på vilken roll personen i fråga har inom projektet, 

därför är det svårt att definiera några exakta punkter på ett lyckat projekt 

mer än att det är lyckat så länge det uppfyller kundens behov och kunden 

är nöjd. 
 
 

Definitionen av ett misslyckat IT-projekt är tydliga konsekvenser som uppstår, 

dessa konsekvenser kan vara stora ekonomiska förluster, sämre 

kundrelationer eller uteblivna leveranser av produkten. Även här finns det 

ingen generell tolkning på vad ett misslyckat projekt innebär, det variera ur 

vilken synvinkel projektet betraktas. 
 
 
Det är svårt att svår att definiera exakt vad ett lyckat och misslyckat projekt 

är, däremot är ett projekt lyckat när kunden är nöjd och upplever affärsnytta 

med det som projektet har levererat. Ett annat sätt för att se om projekt kan 

betraktas som lyckat är att värdera baskriterierna inom projektet och se om 

de uppfylls inom projektet. 

6.2 Vilka är framgångsfaktorerna 

 

Det finns olika sätt att se framgångsfaktorer, figuren i punkt (teori delen) 

visar olika områden inom ett företag där man ser skillnader på vilka 

framgångsfaktorer det finns. Forskare som Morris och Hough säger att saker 

som kan mätas inom olika aktiviteter inom projekt räknas inte som 

framgångsfaktorer utan dessa ses om framgångskriteriet. 
 
 
Forskare har punkterat upp de viktigaste mänskliga framgångsfaktorerna inom 
IT-projekt 

 
1. Kundens erfarenhet berör projektet, om han är sofistikerad eller en 

specialiserad klient.  

 

2. Typ av kund: Privat eller Offentlig sektor  
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3. Storlek på klientens projekt  

 

4. Kundens åsikt på dyr/billig projekt kostnad.  

 

5. Kundens åsikt till hur snabbt det behöver bli klart.  

 

6. Klientens förmåga att kunna informera.  

 

7. Klientens förmåga att ta beslut.  

 

8. Klientens förmåga att definiera roller  

 

9. Klientens förmåga att bidra till designen  

 

10. Klientens förmåga att bidra till konstruktion  

 

11. Projektgruppledarens erfarenhet  

 

12. Teknisk färdighet hos projektteamet  

 

13. Planerings kompetensen hos projektledaren  

 

14. Organisera kompetensen inom projektgruppen  

 

15. Gemensam samordnad inom projektgruppen  

 

16. Projektledarens motoriska förmågor  

 

17. Projektgruppens engagemang  

 

18. Projektledarens anpassningsförmåga  

 

19. Projektledarens samarbete med andra  

 

20. Stöd från klientens företag  
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6.3 Vad karaktäriserar lyckade IT-projekt 

 

Inom IT-projekt finns det flera individer med olika kompetenser inom en rad 

olika områden. Dessa individer arbetar tillsammans för att m. h. a. 

teknologin lösa ett problem och på så sätt effektivera processer inom en 

verksamhet som är i behov av tekniska lösningar. IT – projekt innehåller 

flera avstämningsmöten såväl interna med projektmedlemmar inom projektet 

som externa gentemot kunderna som förväntas få slutprodukten eller 

tjänsten. Varje IT- projekt har sin projektledare som fungerar som en ledare 

som bär ansvaret för att projektet skall gå framåt och flyta på planenligt. 

IT-projekt innehåller alltid teknologi, IT-projekten är en temporär lösning 

som sträcker sig under en viss tid med ett specifikt syfte. Syftet med IT-

projekten är oftast olika, det kan vara att lösa en uppgift, de kan vara att 

effektivisera befintliga processer eller så kan det vara att fylla ett behov 

som kunderna upptäcker att de behöver fylla. IT-projekt med sin flexibilitet, 

enkelhet och anpassningar barhet har visat sig underlätta arbetet för 

människorna samt visat sig som bra stöd för verksamhetens processer vid 

pågående projekt. De är därför några av de anledningarna till att IT-projekt 

är så attraktiva och ständigt fortsätter att växa inom allt fler verksamheten. 

Den stora dragningskraft med IT-projekt som bidrar till tekniklösning är den 

drastiska positiva fördelen som de har visat sig kunna bidra med. IT – 

projekt specifikt visar ganska omgående efter driftsättning på en ökad 

förbättring gentemot tidigare ledtider, det är en bidragande orsak till att IT-

projekten blir allt populärare. 

 

6.4 Forskningsfråga: Hur kan den mänskliga framgångsfaktorn 
framhävas på ett framgångsrikt sätt för att öka sannolikheten 
till ett lyckat IT-projekt? 

 

Utgår vi från definition av mänskliga faktorn (5.3.1) ingår där samtliga 

personer som deltar i IT-projektet, vilket innebär att projektledare, kunder och 

projektmedlemmarna ses som den mänskliga framgångsfaktorn inom projekt. 

Den empiriska studien har visat att det som styr hur den mänskliga 

framgångsfaktorn kan hanteras inom IT-projekt är kunskapsnivån på de 

involverade personerna inom IT-projektet. Detta har resulterat i att stor andel 

av IT-projekten har varit mer lyckade. Det viktigaste inom ett IT-projekt är att 

samtliga involverade använder samma termer och pratar på samma detaljnivå 

vad gäller det tekniska. Det har visat sig vara viktigt att projektledaren under  
projektets gång har kontakt med någon från kundens verksamhet som har 

koll på slutanvändarens processer eller är slutanvändare själv. Detta betonas 

även  i  analysen  (5.4) och  för att  lösningen  bättre  ska  kunna  passa 

användningsområdet. En annan framgångsfaktor som berörs i analysen (5.4) 
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är ett nära samarbete mellan projektledaren inom den egna verksamheten 
 
och specifika kunder, vilket innebär att samma projektledare alltid tilldelas 

samma kund. Den viktigaste framgångsfaktorn enligt Pinto och Slevin (1986) 

tillsammans med empirin är kommunikation mellan intressenterna inom IT-

projektet. Det är därför som vi tidigare nämnt väldigt viktigt att rätt person 

representerar kunden inom IT-projekt så att projektet kan fullföljas med ett 

lyckat resultat. Kunskap och erfarenhet är två viktiga framgångsfaktorer som 

finns inom den mänskliga framgångsfaktorn, detta kan hanteras genom att  
skicka med junior kunder eller projektledare tillsammans med de senior så 

att de får lite erfarenhet innan de börjar hantera sina IT-projekt på egen 
 
hand. Det punkter som vi har identifierat i teorin är viktiga för att framhäva 
den mänskliga faktorn är: 

 
T1 - Projektledaren och teamet ser till att hålla tidsramen, budgeten och 
kvalitén på det som levereras 

 
T2 - Uppfylla kundens önskemål/förväntningar och på så sätt hålla 

kunderna nöjda 
 

T3 - Kompetensen inom området där slutprodukten kommer användas 
ska finnas hos den som arbetar tillsammans med projektledaren 
T4 - Kunskapen hos kunden kring processerna inom den egna 

verksamheten 
T5 - Kommunikation intern och extern samt engagemang 

T6 - Tydlighet mellan de olika parterna 
 
 
I empirin har vi identifierat dessa punkter som viktiga vid framhävandet 
av den mänskliga faktorn: 

 

E1 - Tidigare erfarenheter inom IT-projekt eller projekt är viktigt 

E2 - Kunskap hos kunden kring processerna inom den egna verksamheten 


E3 - Kompetensen inom området där slutprodukten kommer användas 
ska finnas hos den som arbetar tillsammans med projektledaren 
E4 - Samtliga parter inom projektet ska vara raka och ärliga 
E5 - Resursplaneringen är en viktig del som måste utföras av 

projektledaren 

E6 - Teknisk kunskap hos projektledaren 
E7 - Goda relationer, samma projektledare med samma kund oavsett 

projekt 

E8 - Prioritera och motivera 
E9 - Sociala förmågor att kommunicera på rätt sätt 

 
Det som teorin och empirin är eniga om när den mänskliga faktorn ska 

framhävas så att chanserna till lyckade IT-projekt ökar är; viktigt att hålla 

tidsplan, budget och kvalitén på produkten, det måste finnas en representant 

som har kompetensen inom området där produkten kommer användas vid 
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projektmötena, kunskapen kring processerna inom den egna verksamheten 

måste finnas vid mötena från kundens sida, Tydligheten mellan olika parter 
dvs. att kommunikationen sker på rätt sätt och på rätt nivå så att samtliga 
parter förstår innebörden. 
 

Det som teorin framhävde var att det är viktigt och hålla sina kunder nöjda, 

men i empirin framhäver de mer att goda relationer med kunden är viktigare 

än att uppfylla kundensönskemål. Empirin vill även lyfta fram av vikten att 

tidigare erfarenheter inom projekt är en bra lärdom för framtid projekt, 

resursplaneringen är även något som lyfts fram mer inom empirin samt 

tekniska kunskapen hos projektledaren. Detta har att göra med att det i 

teorin inte alltid är lika hårt knutet till just IT-projekt utan mer Projekt 
 
gentemot den informationen som vi har fått i empirin där vi har haft kontakt 

med företag som arbetar med i princip enbart IT-projekt. Ärlighet är också 

något som prioriteras mer inom empirin då de menar att det är bättre och 

informera om en försening för tidigt än försent. 

 

6.4.1 Likheter / Skillnader mellan teori och empiri 

 

Vi har identifierat likheterna mellan empirin och teorin utifrån de punkter som 

har tagits fram under arbetets gång(6.4.1). Vi kommer nedan analysera 

punkterna där vi kommer jämföra dem för att identifiera de likheter och 

skillnader som finns mellan teorin och empirin. Vi kommer att använda oss 

begreppen T1- T6 och E1 – E9 för att enklare koppla punkterna ovan(6.4.1) 

till resonemangen.    

 

T1 är den första punkten av de punkter som har tagits fram i teorin. Den är 

på ett indirekt sett lik E5 och E8 som har tagits fram utifrån empirin. För att 

projektledaren och teamet ska kunna hålla tidsramen, budgeten och kvalité 

på produkten som tagits fram, så behöver projektledaren tillsammans med 

teamet eller enskilt ta fram en resursplanering som kan efterföljas så att 

projektet kan levereras inom korrekt tidsram, budget och med bra kvalité. Har 

projektledaren tagit fram en bra tidsplan som teamet tror sig kunna hålla, 

kan det ändå uppstå situationer där projektet börjar hamna efter tidsmässigt. 

Det är därför viktigt att projektledaren tillsammans med teamet väljer att 

prioritera de punkter som anses vara mer viktiga eller tidskrävande vid rätt 

tillfälle. Om projektledaren planerar in de punkter som är mer tidskrävande 

vid ett tillfälle där gruppen inte är stressade så kan han förenkla arbetet 

med att motivera teamet till att utföra arbetet vilket i sin tur kan underlätta 

för teamet att lösa den specifika uppgiften.   
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Punkt T2 handlar om att uppfylla önskemål och förväntningar som skall 

utforma slutprodukten som kommer att levereras till kund. Det är därför 

viktigt att som E3 beskriver, ska det finns en representant från kunden som 

har kunskaper kring slutanvändarens processer och som kan bidra med 

kontinuerlig feedback genom projektets gång och utveckling. Kontinuerlig 

feedback underlättar arbetet eftersom eventuella brister kan upptäckas vid ett 

tidigt skede och återgärdas lättare. Det är även viktigt att kund 

representanten har den kunskap och kompetens som krävs inom alla 

verksamhetens processer i de fall där produkten är en del av hela kedjan 

som punkt E2 beskriver. 

  

Punkt T3 och E3 påvisar samma budskap. Det är därför väldigt viktigt att 

poängtera vikten av att rätt kompetens inom området där slutprodukten 

kommer att användas, finns inom projektet och representerad från kund samt 

att denne har ett nära samarbete med projektledaren under hela projektet 

gång då det är viktigt att slutprodukten som kunden krävt faktiskt uppfyller 

kraven och förväntningarna.    

 

T4 och E2 har också samma budskap, där kunskapen hos kunden kring 

processerna inom den egna verksamheten betonas och prioriteras. T3,T4,E3 

och E2 är kopplade till punkt T2 då dessa punkter kan ses som en av de 

viktigaste för att projektet skall lyckas. Kundens önskemål och förväntningar 

kan enklast uppfyllas om det finns någon med rätt kunskap kring 

slutanvändarprocesserna som representerar verksamheten och kan därför 

korrigera eventuella fel oavsett i vilket stadie projektet är. Dessa punkter är 

en bidragande faktor till att kraven och önskemålen på projektet uppfylls men 

även på slutprodukten som kunden förväntar sig.   

 

T5 innefattar intern kommunikation så väl som extern kommunikation men 

även engagemang från samtliga parter. Det är en punkt som går in i punkt 

E4 där ärlighet och uppriktighet från bägge sidor prioriteras. Om ärligheten 

från parterna finns så kan ett projekt som inte håller tidsplanen fullt ut ändå 

bli ett lyckat projekt men endast om kunden i det fallet har informerats om 

detta samt fått reda på orsaken till varför projektet blir försenat. 

Kommunikationen i ett projekt är väldigt viktig som T5 beskriver och nästan 

lika viktigt att de som är involverade i projektet har god sociala förmågor 

som E9 beskriver. Detta menas med att även om alla involverade inom 

projektet inte har samma tekniska kunskaper, så kan de som har en bredare 

teknisk kompetens fortfarande kommunicera på ett språk som de utan denna 

kompetens kan förstå. Det vill säga att fokus inte ligger på de tekniska 

termer som används utan det handlar mer om att förstå varandra inom 

projektet och att processerna där slutprodukten kommer att användas på ett 

entydigt sätt.  
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Som T5 har belyst så är kommunikationen nästan nyckeln till att ett projekt 

skall lyckas och uppnå kundens önskemål, därför är parterna väldigt tydliga 

när de kommunicerar som T6 beskriver. Tydlighet mellan parterna ställer krav 

på de individer som representerar de olika parterna då de ska ha goda 

sociala förmågor som E9 förklarar. För att ett projekt skall gå åt rätt håll 

och vara på rätt väg för att uppnå t.ex. kundens önskemål och krav måste 

kommunikationen upprätthållas i ett projekt för att kunna lyckas.  

 

E1 tar upp vikten av tidigare erfarenheter av IT-projekt eller projekt, vilket är 

en punkt som finns med i teorin men som inte har lika starkt fokus som i 

empirin. Detta beror på att det i teorin är svårt att mäta hur stor påverkan 

tidigare erfarenheter har på projektet då samma projekt måste upprepas med 

samma individer. I empirin är det enklare att se detta då det oftast är 

samma personer eller team som utformas nya slutprodukter åt nya kunder 

men med samma önskemål eller förväntningar som de tidigare kunderna har 

haft på projektet. Detta innebär att i empirin kan det vara en teknisk lösning 

som en kund vill ha som teamet tar fram och efter tre månader kan en ny 

kund komma som vill ha en liknande produkt, då kan projektledaren hänvisa 

till den lösningen som finns idag som eventuellt skulle passa även den nya 

kunden. Även inom empirin är det en stor skillnad om en projektledare har 

erfarenhet inom IT-projekt eller inte. Inom empirin är det en stor fördel för 

företag om du har erfarenhet där du kan påvisa att dina projekt har blivit 

lyckade vilket i sin tur leder till att du tilldelas de projekt du vill ha. Inom 

teorin betonas det inte lika starkt och att projekt inte baseras på dina 

tidigare lyckade eller misslyckade projekt.  

 

En annan punkt som inte betonas lika mycket i teorin som i praktiken är 

fördelarna med om att en projektledare har tekniska kunskaper eller inte. 

Detta har att göra med att majoriteten av de forskningar som finns inom 

projekt, inte är bedrivna på IT-projekt utan därför har effekten av tekniska 

kunskaper hos en projektledare inte varit lika inflytande som i praktiken. Där 

det istället visat sig vara en stor fördel om projektledaren kan kommunicera 

på två sätt, på ett tekniskt sätt med de som är mer teknisk lagda och på ett 

funktionellt sätt med de som inte har den breda tekniska kompetensen. Inom 

empirin är det lättare att agera som projektledare på olika sätt vilket medför 

att det blir skillnader mellan det som tagits upp i teorin och det som utförs i 

empirin.   
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6.5 Diskussion 

 

Det resultatet av studien framhäver är de mänskliga framgångsfaktorer som 

är viktiga och hur de mänskliga framgångsfaktorerna kan framhävas inom 

IT-projekt idag. Det är viktigt att poängtera att de intervju personer vi har 

haft arbetar som projektledare till vardags och vårt resultat kan ses som en 

tolkning av deras syn på den mänskliga framgångsfaktorn och ses enbart 

från deras teoretiska perspektiv. Vi vill med vår studie vägleda verksamheten 

och projektledare på hur de kan hantera den mänskliga framgångsfaktorn 

inom IT-projekt. Vi har besvarat delfrågorna med hjälp av vår teori 

tillsammans med empiri, vad gäller huvudfrågan har vi besvarat den utifrån 

vår empiri. 

6.6 Metodreflektion 

 

Under denna rubrik kommer metoderna som valts för studien att 

reflekteras. I studien valdes ett hermeneutiskt synsätt, detta då det krävs 

för att tolka och förstå den samling av data som gjorts både i teorin och 

empirin. Ett exempel där det var väldigt viktigt att förstå och tolka var 

intervjuerna från respektive respondent. Detta gjordes för att inte missa 

någon viktig information från respondenterna men även för att se att 

informationen som samlats in har tolkats på ett korrekt sätt. 

 

En kvalitativ undersökning gjorde det möjligt för denna studie att få svar på 

studiens frågeställning som finns under kapitel 1.4 Frågeställning då vi ville ta 

reda på hur de mänskliga faktorerna kan hanteras i praktiken. Kvantitativ 

undersökning skulle endast beröra området på ytan och studiens 

frågeställning skulle inte kunna besvaras då det skulle vara svårt att få 

utförliga svar på hur mänskliga faktorer hanteras. Kraven på respondenterna 

var att de skulle vara erfarna projektledare på ett litet till medelstort IT - 

företag. Då semi-strukturerade intervjuer valdes att göra med tillhörande 

intervjuguide som finnes nedan (i intervjuguide förteckning), gav detta en 

grund inför intervjuerna. Intervjuernas spelades in och det antecknades även 

under intervjuernas gång i åtanke om att kunna ställa en följdfråga om så 

var fallet. Att kunna lyssna på respondenternas intervju flera gånger om, 

gjorde att ingen viktig information gick förlorad. På så sätt blev det även 

enklare och lättare att genomföra analysen då empirin hade lästs igenom 

flera gånger. Efter att delfrågorna hade analyserats och besvarats kunde 

studiens frågeställning “ Hur kan mänskliga framgångsfaktorer hanteras inom 

IT-projekt? skapas och besvaras i slutsatsens studie. 
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6.7 Referens reflektion 

 
Vi använde oss av sökorden: IT-project, Success factors, Human-realted 

success factors, framgångsfaktorer, mänskliga framgångsfaktorer, work process 

in IT-projects, Human-related problems IT-projects, Human communications IT-

projects i våra sökningar i databaserna. De vetenskapliga artiklar som vi 

hittade då var lite äldre där av är våra artiklar lite äldre. Vi tycker ändå att 

det som vi har hittat i artiklarna känns relevant för arbetet och inte känns så 

gammalt som det är. 

6.8 Idéer till fortsatt forskning 

 

Utifrån vår undersökning med de mänskliga faktorer har vi undersökt hur 

det är med hanteringen av den mänskliga faktorn samt vad för påverkan 

det har på IT-projektet i dagsläget. Det hade varit intressant att i vidare 

forskning även undersöka hur påverkan av den mänskliga faktorn ger effekt 

på slut produkten. 

 
 

6.9 Slutord 

 

Examensarbetet har vi upplevt som väldigt lärorikt och ett lite annorlunda 

sätt att arbeta på. Vi har lärt oss att vara lite mer källkritiska och försöka 

hitta flera källor som påstår samma sak innan vi tar det för givet. Vi vill 
 
passa på att tacka våra respondenter för att de har ställt upp och bidragit 

med sina erfarenheter inom ämnet samt att har tagit sig tid att ställa upp 

att vi har kunnat utföra detta arbete. Slutligen hoppas vi att arbetet har 

bidragit med nyttig ny kunskap inom området. 
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Bilaga 1 

INTERVJUFRÅGOR: 

 

1. Vad anser ni om kundens erfarenheter inom projektet?  
 
2. Varför är det viktigt för er att ni vet kundens expertis inom projekt?  
 
3. Varför uppskattas tidigare erfarenhet hos kunder inom projekt?  

 
4. Om projektet har försenats/behöver levereras snabbare, tillsätter ni extra 
resurser?  
 
5. Hur hanterar ni kundens önskemål om låga kostnader?  
 
6. Hur hanterar ni kundens önskemål om hög kvalitét?  
 
7. Försöker ni påverka kunden beslut?  
 
8. Vad är viktigt vid tillsättning av resurser inom projekt?  
 
9. Hur sker tillsättningen av projektledare vad gäller projekt?  
 
10. Vad anser ni är viktigt med projektledarens tekniska kunskap?  
 
11. Varför är det viktigt med planerings kunskaperna hos projektledaren?  

 
12. Hur viktigt är det att projektledaren kan organisera, 
samordna projektmedlemmarna och kommunicera till dem?  

 
13. Hur viktigt är det att projektledaren kan motivera projektmedlemmarna till 
och arbeta?  
 
14. Hur ser ni på projektledarnas förmåga att hålla tidsplanen.  

 
15. Hur viktigt är det att projektledaren är med tidigt och kontinuerligt genom 
hela projektet?  

 
16. Hur viktigt är det att projektledaren har bra arbetsrelation med andra 
externa som interna personer?  

 
17. Har sannolikheten att era IT- projekt ska lyckas ökat när kunskapsnivån 
på de involverade har varit hög?  
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Högskolan i Borås är en modern högskola mitt i city. Vi bedriver utbildningar inom ekonomi och 
informatik, biblioteks- och informationsvetenskap, mode och textil, beteendevetenskap och 
lärarutbildning, teknik samt vårdvetenskap. 
 
På institutionen Handels- och IT-högskolan (HIT) har vi tagit fasta på studenternas framtida behov. 
Därför har vi skapat utbildningar där anställningsbarhet är ett nyckelord. Ämnesintegration, helhet och 
sammanhang är andra viktiga begrepp. På institutionen råder en närhet, såväl mellan studenter och lärare 
som mellan företag och utbildning. 
 
Våra ekonomiutbildningar ger studenterna möjlighet att lära sig mer om olika företag och förvaltningar 
och hur styrning och organisering av dessa verksamheter sker. De får även lära sig om samhällsutveckling 
och om organisationers anpassning till omvärlden. De får möjlighet att förbättra sin förmåga att analysera, 
utveckla och styra verksamheter, oavsett om de vill ägna sig åt revision, administration eller 
marknadsföring. Bland våra IT-utbildningar finns alltid något för dem som vill designa framtidens IT-
baserade kommunikationslösningar, som vill analysera behov av och krav på organisationers information 
för att designa deras innehållsstrukturer, bedriva integrerad IT- och affärsutveckling, utveckla sin förmåga 
att analysera och designa verksamheter eller inrikta sig mot programmering och utveckling för god IT-
användning i företag och organisationer. 
 
Forskningsverksamheten vid institutionen är såväl professions- som design- och utvecklingsinriktad. 
Den övergripande forskningsprofilen för institutionen är handels- och tjänsteutveckling i vilken kunskaper 
och kompetenser inom såväl informatik som företagsekonomi utgör viktiga grundstenar. Forskningen är 
välrenommerad och fokuserar på inriktningarna affärsdesign och Co-design. Forskningen är också 
professionsorienterad, vilket bland annat tar sig uttryck i att forskningen i många fall bedrivs på 
aktionsforskningsbaserade grunder med företag och offentliga organisationer på lokal, nationell och 
internationell arena. Forskningens design och professionsinriktning manifesteras också i InnovationLab, 
som är institutionens och Högskolans enhet för forskningsstödjande systemutveckling. 
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